
 طرا 2 2

( ey 7۸١ 

 ص 6 سرو 4 )

 __ةورشلاراد



٢ 2 I 4 



 ةثلاتلا ةعبطلا

AYA) {۲م  

 ةعبارلا ةعبطلا

AAAIم  

 ةسماخلا ةعبيطلا

AAA 1 ۹Aم  

 ةسداسلا ةسعبيطلا

 م 14۹۹ -ھ 1

 ةعباسلا ةعبطلا

 م ۱۹۹۳-64

 ةف يتلا قوق تج علب

 ت %
 _ةورشلاراد ©

 ۳۹۲۹۳۲۳۳ ۔ ۳۹۳٤۵۷۸ : تاه ۔ یتسح داوج عراش ۱٦١ ! ۃرهاقلا

 93091 SHROK UN : كل )>( :4۳٤۸1 کا
 ;AIYTITLAIYYNO LPIA: îla Ar Tt أ. سہ : توریب

 SHOROK 20175 LE : كلت - قررشاد : اقرب



 وريدل كرايم كيلا ُءاتلرنا بات

 » . تاللا اولوا رڪ دتلو هتايآ

 مظىلاقاۋ دم



 ! ةليوط ةصق نآرقلا عم ىل

 ىه اهنإ ! نعم الو حراش الو هجوم نود « یرمع نم ةعساتلا ىف یسفنل - هؤرقأ تأدب
 ! نكمأ نإ كلذك هظفحو « هللا باتك ةءارق ىف ىدنع ةبتاذ ةبغر تناك

 نم رثكأ ظفحلل ربصأ مل ىنكلو « ةرقبلا ةروس نم نيلوألا نيعبرلا تظفح لعفلابو

 كلت ىف هتأرقف . . هرخآ ىلإ هلوأ نم هلك باتكلا ةءارق ىف ةبغرلا مواقأ نأ عطتسأ ملو «كلذ

 . فيصلا ةلطع يف ةنسلا

 نيعتسأ تنك امو ىل عرشی دحأ ناک مف ! تارق ام ربکألا ء ءزحل لا مهفأ ل یننآ یہیدبو

 نم ليلقب « فحصملا ةياهن ىلإ ةءارقلا ةعباتم نع ىنلذخي ل كلذ نكلو ! لعفي ىكل دحأب

 . ديزم ىلإ علطتو « كاردإلا

 ءةرملا دعب ةرملا اهولتأ تدعف « نآرقلا نم ةنيعم عضاوم ةءارقلا كلت ءانثأ ىف ىنتفقوتساو

 . باتكلا نم اهعاکم تفرع دقو

 لك ىف « ةصاخ ةفصب ىسوم انديس ةصقو « ةماع ةفصب اهلك صصقلا ىنتفقوتسا
 ارظنم « اهيلع ىتأتو اهفقلت ىسوم اصعو مهنيباعثو ةرحسلا رظنم ناكو . هيف درت عضوم

 ا و ی لو ل ایسا اا
 أ ىلإ لفطلا ىلابخ هعم قلطني « اًدش هيلإ ىندشي لظ اّنيعم اًرظنم نكلو . .«ميظعلا

 و یش زت ؛دیاج ن داغ وما ا دقن هب ةطاحإلا ىلع ردقي الف ىدملا

 : ديدج نم ةيآلا ًأرقأف « ةرم لك ىف ةقيمع

 نكلو ! ىنارت نل : لاق ! كيلإ رظنأ ىنرآ بر : لاق هبر هملكو انتاقيمل یسوم ءاج الو »

 یسوم رخو « اکد هلعج لبجلل هبر لت الف ! ینارت فوسف هناکم رقتسا نف لبجلا لإ رظنا
 . ٠ نينمؤملا وأ انأو كيلإ تبت ! كناحبس : لاق قافأ |لف « اًقعص

 )١( فارعألا ةروس : ٠۴۳ .



 ىريف لبجلا تبثي نأ ةرم لك ىف بقرتأ مث ! لبا ىلإ - ىسوم عم - رظنأ ةرم لك ىو

 ىسوم رخي ىتح « كدني وهو لبجلا جاجترا ةروص ليختأو ! رقتسي م هنأ ىرآ مث !! هبر یسوم
 . قیفي یتح ةرتف هيلع اًيشغم كلانه لظيو « اقعص

 ةروس ىلع تجزع ةرم مك الو « لفط انأو نآرقلا ىف ىسوم ةصق تأرق ةرم مك ىردأ تسل

 ىننأك ىلايخب اهتعبتتو الإ ةيَألا تأرق ةرم نم ام هنآ ركذأ ىنكلو . ةصاخ ةفصب فارعألا

 ىنا ءارق نم ملعأ اأو » هبرل یسوم ةيؤر متتو لبجلا تبث نا بقرتآ حورأو ! ةرم وأ اهؤرقأ

 لبجلا كدت ىتلا ةفينعلا ةلزلزلا ءيجت ىتح بقرتأ لظأ ىنكلو « ! ثدح م اذه نأ ةقباسلا

 ! هيلع اًيشخم رخ ناو هبر ری مل یسوم نأ ملعأف

 ! دودحملا اهكاردإو « ةلفططلا امتالايخب « تلح دق ةرتف كلت

 ةرشع ةعباسلاو ةرشع ةثلاثلا نيب ام ابصلا ةلحرم ىف ىرخأ ةرم باتكلا لإ تدع مث ¬"
 ! ديدج وحن ىلعو « ةرملا هذه ربكأ كاردإب

 . تقولا تاذ ىف نفلاب مامتهالا نمو « « ةيناحورلا » نم وج ىف شيعأ ةرتفلا هذه ىف تنك

 ‹ ةظقبلا مالحأ اأك ةمئاد تالايحخ ىفو <« هللا عم ةمئاد ةيحور ةقارشإ ىف شيعآ تنك

 ‹ رعشلا بتكأ تأدب دق تنكو ! سوسحملا ضرألا عقار نع- ارثك - ىنلغشت ال تناك نإو

 لافطألا لايخ ىلإ برقأ - اتوزوم ناك نإو - هتقيقح ىف وهو ! رعش هنآ ذثموي لإ ليج ام وأ
 ! لافطألا فطاوعو

 عمسأ تنك نيح ةصاخو ..هتاحبس ىف وصلا زه امك ىنزہب نآرقلا ناک ۃرتفلا كلت یفو

 نم ارقي . هناسلب ال هحورب ارقي هنآ سحأ تنك . . عایذملا ىف تعفر دمحم خیشلا نم هتوالت

 لإ ليخيف «سيساحأ نم ذئموي هسحأ اهب امامت ىقتلي ىجشلا رع ا هتوص ناكو . هباق قامعأ
 ىلع بلغو . رولا نم فايطأ هتوص تاربن نأو « ىلعألا اللا ىلإ عمتسأ ىننأ هيلإ عمتسأ انأو

 هذہب ! ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع لزنأ اذکه نآرقلا نأ - ! عہطلاب قطنم ریخب ۔ یمھو

 ةروسل هتوالت ىسفن ىف ارثأت هتاوالت دشأ نم ناكو . . رونلا اهنم عشي ىتلا ةيفاصلا تامغنلا

 ! لازت امو . . میرم

 عمو . . لاحلا ةعيبطب ةلوفطلا ىف تنك ام نآرقلا ىناعم اكاردإ رثكأ ةرتفلا هذه ف تنك

 مايأ ىف ىتح عنصأ تنك اک هتاعوضوم دنع ًالیوط فقأ ۔ كلت یتلاح ف نکآ ملف كلذ

 هيلإ عايتسالا وأ هتءارق تناكو ! عوضوملا نع رظنلا فرصب ! لكك ىنزب ناك ! ةلوفطلا



 نيبت ۔ ذئتقو - ىنمهب ال ملاع . . دودحم ريغ ماع ىلإ دودحملا ضرألا ماع نم 5ًلقن ىننالقني
 ! روحسم ماع هنإ ! هعالم

 تفتلم ريغ اهماغنآ ىلع حبسأف « ىنرهبتو ىنزهت ديرفلا ینآرقلا قسنلا یقیسوم تناك
 ال . . «ميهافم» وأ تاعوضوم نم - ةيحورلا ةحابسلا هذه ءانثأ ىف - هب ىقتلأ ام ىلإ ايثك

 بتك نم تأرق ام ةءارقب تمن دق ةيفاقثلا ىتليصح تناك دقف « اهكردأ ال - ذئموي - ىنأل

 نآرقلا ناعم نم بعوتسأ نأ عيطتسأ ثيحب . . مهريغو لكيهو ینزام لاو نیسح هطو داقعلا

 نآرقلا عم ةيحورلا ةقالطنالا كلتب كلذ نع لوغشم ىنكلو . . ليئض ريغ ادق هميهافمو

 نع رظنلا فرصب . . ىرخأ ةهج نم ىنآرقلا قسنلا نم ىنفلا بناجلاب مث « ةيحان نم
 نم رثكأ ىسفن ىف صاخ ىدص تاذ « ةقراخلا ةردقلا ١ تاعوضوم تناك نإو ! عوضوملا

 ! تاعوضوملا نم اهرغ

 هل عيطتسأ ال اًيوق اًبذج اهيلإ ىنبذجت - ةصاح ةفصب - ميرم ةروس تناك ةرثفلا كلت ىف

 !! اًغفد هل بحأ ال لب « اًعفد

 ناكو . بأ ريغب ىسيع قلخو ايركزل مالغلا ةدالو ىف ةيحان نم ةقراخلا ةردقلا اهيف تناك

 خيشلا ةوالت اهيلإ فيضأ اذإف « ىرحأ ةيحان نم قسنلا بيجعلا ىقيسوملا مغنلا اهيف

 ! تا لكلاب هفصو نکمی ال ریثأتلا نم اغلبم یسفن یف تخلب دقف تعفر
 نإو . . اهرخأ ىلإ امهوأ نم ىسفن ىف ةروسلا هذه رثأت ةظحللا هذه ىلإ ركذأ تلزامو

 ءةروسلا حتتفم ىف فورحلا كلت اهوآ . دشآ رثأت ىسفن ىف امن ناك اهنم ةنيعم ءازجأ تناك

 . فورح نم روسلا هب تئدب ام لك یف اه لیثم ال یتلا

 نيعلا ةصاخو « اهتوالتب - ذئموي ىسح ىف - بجعأو « اهتاذ ىف ةبيجع . . صَعيهَك
 !«ايركز هدبع كبر ةر ركذ» : اذكه اهدعب مالكلا ةيادب مث ! ةددشملاك ًارقت ىتلا ةدودمملا

 ءادن هبر ىدأن ذإ ١ : « ايفح ءادن ) هملك هب ىحوت ىذلا ( اهتقو ىل ةبسنلاب ) روحسملا وجا مث

 لو ءابيش سرلا لعتشاو ىنم مظعلا نهو ىنإ بر : لاق » : هتاذ ءادنلا اذه مث . « ايفخ

 لعتشاو ىنم مظعلا نهو ١ : ةروصلا كلت نزم تناك مك . . « ايش بر كئاعدب نكأ

 نآ عيطتسأ ال ةزه ىسفن زتهتف ةروصلا كلت لثم ىف - ىبص دعب انأو - ىنليختأف « تيش سأرل
 مالغب كرشبن انإ ءايركز اي١: ءاعدلا ةباجإب - ةرشابم ءاعدلا اذه دعب - ةأجاغملا مث ! اهمواقأ

 «هبرو حلاصلا دبعلا اذه نيب ةيفخلا ةلصلا كلت ! « اايمس لبق نم هل لعجن مل « ىيجب همسا

 . . [ ةيألا ىف قايسلا رهاظ بسحب ] روفلا ىلع هل هللا بيجتسيف ءاعدلاب قطني هلعجت ىتلا



 ةردقلا . . مث ! رونلا نم فايطأب ىحور رمغت ىتلا ةيحورلا تاحبسلا كلت ىلإ ىتلقنت تناك
 . ةيآلاو !٠ اًنيش كت ملو لبق نم كتقلخ دقو « نيه يلع وه كبر لاق كلذك : ةقراخل ا
 ىف حباسلا وجلا كلذ ىف . .اهلك .. اهلك « ايوس للايل ثالث سانلا ملكت الأ كتيآ لاق»

 ! !«اًيح ثعبي مويو تومي مويو دلو موي هيلع مالسواا : ةصقلا ماتخ ةصاخو ارونلا
 ةعور . . ىقيسوم نم ريبعتلا قسن ىف امو . . قراوخ نم اهيف ايب . . اهلك ميرم ةصق مث

 لع وأ «. .اهتحت ْنِم اهادانف ١ : دنع تافقوو ! قالطإلا ىلع ءىش اهاشي ال ىسحب ذخأت
 ةردقلا اهيف ودبت ىتلا ةأجافملاب سفنلا زهت امهاتلك « . . اهتحت ْنَم اهادانف » : ىرحألا ةءارقلا
 . اًيين ىنلعجو باتكلا ىناتآ هللا دبع ینإ لاق » : سانلل یسیع مالکو . . ةقراخلا
 ! « اًيح ثعبأ مويو تومأ مويو تدلو موي لع مالسلاو :  ىرخأ ةرم ةصقلا ماتخو

 « . .هيلع مالسو » : نيماتخلا نيب قرغلا كلذ ةينفلا ةيحانلا نم - ذئموي - ىنتوفي نكي و
 نأب ذثموي ىلإ كلذ ىحوي ناكو . . « مالسلا » انهو « « مالس » كانه « . . يلع مالسلاو
 ! تاجرد ىيجب قوف هعفرو « ىسيعل ةصاخ ةيمهأ ءاطعإ وه دوصقملا

 ىف« ىسيع ةصق ةياب ف ىقيسوملا ربغتلا كلذ - ةينفلا ةيحانلا نم - ىنتوفي نكي مل امك
 ىتلا تسلا تايآلاو «نورتمي هيف ىذلا قحا لوق« میرم نبا یسیع كلذ» : ىلاعت هلوق
 تايآلا ىهتنت ذإ «هدعب امو هلبق اع اهلك ةروسلا ىف ةدحاو ةرم ىورلا فلتخي ثيح ءاهولتت
 عبسلا تايآلا هذه الإ « اًئيش كت ملو ١ ةحوتفملا ةزمها وأ « ايح ثعبأ موي . .» ةدودمملا ءايلاب
 ةيحانلاب ىلاغتشا ةدشل « ىنتوفي نكي ل . . ( صعيهك : ءادتبالا فرحأ ريغ) اهلك ةروسلا نم
 تفل داری ماه ءىش ىلإ رظن تفل امنأب اهللعأ نأ لواحآ تنكف « ىحورلا وحلا بناج ىلإ ةينفلا
 هذه نأب ىنابرلا ريرقتلا وهو ؛اهتاذ ةصقلا قايس نع جراخ هتاذ تقولا ىف وهو « هيلإ رظنلا
 - ريرقتلاوأ - قيلعتلا ىهتنا اذإ ىتح . . نورتمملا هيف ىرتما ىذلا ميرم نبا ىسيع ةقيفح ىه
 ىف مدختسا ىذلا ىلصألا ىورلا داع < ءايبنألا نم رخآ ددع صصق ىورت ةروسلا تداعو
 ٠ . . .اًيبن اًقيدص ناك هنإ ميهاربإ باتكلا ىف ركذاو ١ : : ةروسلا لوأ نم صصقلا

 ناک هنِإ لیعامسإ باتکلا یئ رکذاو ٭ : یننازہت ةروسلا نم ناتیآلا ناتاه تناك ام رمألو
 الو « ايضرم هبر دنع ناکو ةاكزلاو ةالصلاب هلهأ رمأي ناكو « ابن ؟لوسر ناکو « دعولا قداص
 ناك ابرو . . بابسأ وأ نيعم ببس نم دبال ناک نإو ! قیقحتلا هجو ىلع اذامل نآلا ركذأ
 وبلا باتكلا لهأ راكنإو « ليعاسإ ىلإ ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا بسنب اهتقو ىلاغشنا
 ! بابسألا هذه نم ادحاو ليعامسإ عرف یف



 اًنيش متثج دقل . الو نمرلا ذختا اولاقو » : تايآلا هذ قيمعلا ىرثأت كلذك ركذأو

 . «ادلو نمجرلل اوعد نأ «ءاًده لابجلا رختو ضزألا قشنتو هنم نرطفتي تاواسلا داكن ءاّذإ

 ىنتفليو . . «ادو نحرلا مه لعجيس تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلا نإ ١ : ةيآلا هذه مث

 هذه تناكو . . نهرلا نم دولا . . دولا وه اهنإ . . اًيسح يعن سيل انه ميعنلا نأ ةدشب اهيف

 . صاحخ نينر تاذ - هشيعأ ىذلا ىحورلا وحلا یف

 نم مهلبق انكلهأ مكو » : ةياغلا ىلإ ىب لصي اهيف ىنفلا بناجلا ناكف ةريحألا ةيآلا امأ

 هجو ىلع ملعأ نك ل ىنثأ مغرو . . « اكر مه عمست وأ دحأ نم مهنم سحت له «نرق

 ىذلا ةميدقلا تايحرسملا ىف « ةيوارلا » ىل لثمتي ناك دقف « ازكر » ةملك ىنعم ديدحتلا

 كيتاه راثآ نم لاخ حرسملا . . نيعمتسملل ةربعلا ىطعيل اهئاهتنا دعب ثادحألا ىلع بًّقعي

 سحت له١ : ءانفلا تمص « قبطملا تمصلا كلذ ىف سمه هنآك لاؤسلا ءى مث . . نورقلا

 ! راتسلا لدسيو . . ىفنلاب تمصلا بيجو « ؟ ازكر مه عمست وأ ؟ دحأ نم مهنم

 ! اهعوضوم ةيحان نم ال - نارقلا ىف اهنيعب روس ىلبذجت تناك كلذك ةرتفلا كلت ىف

 ةدودمملا واولا وأ ةدودمملا ءايلا وهو ] نآرقلا روس ىف بلاخلا نع ّىورلا ىف فلتخت األ نكلو

 ‹ ص ةروسو « ناقرفلا ةروسو « هط ةروس روسلا هذه نيب نم ناكو . [ نونلا وأ ميملا اهدعبو

 ىه تناك «مجنلا » نكلو . . رمقلا ةروسو « مجنلا ةروسو « ق ةروسو « حتفلا ةروسو

 ةيبذاج ىسفن ىف اه تناكف « ميرم دعب ىقيسوملا ميغدتلا ثيح نم ذثموي ىسح ىف ةمقلا

 . ةصاخ

 حبست ىحور تناكف « ردق دق رمأ ىلع ءاملا ىقتلاف . . » : رمقلا ةروس نم ةيآلا هذه امأ

 ىلع ءاملا ىقتلاف « انويع ضرألا انرجفو . رمهنم ءاب ءاسلا باوبأ انحتفف ١ . . تاحبس اهيف

 ! ردق هنإ . . ضرألا نم رجفتملاو ءاسلا نم رمهنملا اذه نذإ ءام سيل هنإ ! « ردق دق رمأ

 ءام ! امتاذ ةيسحلا ةروصلاو . . ردق هتقيقح ىف وهو . . ءام ةيسحلا هتروص . . متي ردق

 ءام ءاسلا نم بكسنملا ءالا سمي نيحو . . ضرألا نم جرخ ءامو « ءاسلا نم بكسنم

 بجومل ا ءابرهكلا كلس سمالتي نيح ةرارشلا ثدحت اك ! ردقلا متي . . رجفتلا ضزألا

 ! ردق ردّ اهنإو . ٠ ةرارش دجوت ال انه تناك نإو . . بلاسلا اهكلسو

 نم ننفلا باح اب اهاغشنا لكو « ةيحورلا امناحبس لكب . . تلح دق ىرخأ ةرتف كلت
 !ةاحلا



 نع امامت ةفلتخم ةلوج . . باتكلا عم ىرخأ ةلوج تناكو « ركابلا بابشلا ةرتف تناك مث
 ! ةقباسلا

 انهف . . . نفلا لاجو « مخنلا ىقيسومو « حورلا تاحبسو « ملاحلا ولا كانه ناك نإف
 ثحب . . ةيلكلا ميهافلاو « ةدرجملا راكفألا نع ثحبو ! ملحت الق « ةلماك ةينهذ ةوحص

 ىف ةرولبم اهاري اهنإ « ةسوسحعملا اهتروص ىف ءايشألا ىري ال . . ىفسلفلا ديرجتلا ىلإ برقآ
 ! ١ للك موهفم ١ ف ةروصمو « (ةركفا»

 ‹ ىزیلجنالا « بدآلا » سردأ تنك یئ مغرو ؛ ةعماجلا ىف سرد ةرتفلا هله ىف تلك
 ربع دق تنك ین الإ . . ملحلاو ىقيسوم او « نفلاو بدآألا وج ىف شیعآ نآ یغبنی هنأ یآ
 ال صاخلا ىباسحل نفلاب الوغشم ةقباسلا ةرةفلا ف تدك اهكو | لبق نم ىرمع نم ةرتفلا هلم
 كلذكف ! ىبدألا مسقلا ال ىملعلا مسقلا ىف ةيرئاثلا ىتسارد یف تئ ذإ « ةساردلا باسحل

 هلإ « ةساردلا وج ىف بثك شيعأ الو ۰ صاخلا یہاسل « فسلفثآ » یننآ مویلا ترعش
 ! تاساردلا ضعب وأ سوردلا ضعب ىف « فسلفتلا »اذه نم لخدي نآ نکمی ام رادقمب

 هللا ةركفب ةنراقم « هناحبس هللا « ةركف » نع هيف تحبأ نآرقلا ىلع تفكع ةرتغلا هذه ىو
 ةا نم ىرحألا ةينثولا تانايدلاو « ةيدنهلا انافرنلابو « ةفرحملا ةي ةرحسملاو ةفرحملا ةيدوهبلا ىف

 . تانايدلا نم اهربغو ةيذوبلا ىلإ . . سرفلا ريطاسأ ىلإ نانويلا يطاسأ ىلإ ةنعارفلا
 نع رظنلا فرصب « اثم مويلا هكردأ ام اياضقلا كلت نم ذئموي تكردآ ىثأ معزأ امو

 ىنلغشي ناک یذلا وه اذه نإ طقف لرقآ ینکلو . . هثلاحض وأ هقمعو « هئطحل وأ هلحص
 فیک روصت نکمی له ؟ ہروصت نکمی لھ . . هتافص . . هللا . . نآرقلا ىلع فوکع یف
 امریرصت وأ اهروصت نکمی له . . هلک نوکلا ىلع هئاحبس هتنمیهو ؟ نوکلا ف هردق یز
 ؟ ظافلألاب

 یف هدوجو ةميق ام ؟ رود ام ؟ هدودح ام !؟ وه ءیش یآ < . ىرشبلا قولخملا . .
 !؟دلااذم
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 ميقلا لهو ؟ ةيبسن ميق مأ ةفاطم ميق ىه له .. حبقلاو لامجلاو .. رشلاو ريحا
 كانه له ؟سايقملا امو ! « اهعاذ ىف » ةلضاف مأ ؟ اهامسو اهضرف هللا نأل ةلضاف ةيمالسإلا
 عضپ نا أ هل قم ىذلا ج نسو ؟ نم عنص نمو ؟ وه امو ؟ ميقلا هذه هيلإ سيشن سايقم

 ؟سايقما
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 لحم طقف ىه مأ ؟ ايندلا ةايحلا ين هيدؤت نيعم رود اه ؟ ىه ةرورض . . ىرحألا ةايحلاو
 ؟ لداعلا ءازج لاو لماكلا ىنابرلا صاصقلا

 مل ولو ىتح رشبلا ىف ةيرطف ةبغر دبعتلا مآ ؟ اهضرف هللا نأل ىهأ . . تادابعلاو
 ؟ هللا هب مهرمأي

 نيأو ؟ هاقلتي یرشبلا نایکلا اذه یف زاهج یأ ؟ متی ةقیرط یأب ؟ وه ام .. یحولاو
 . . لمعت فيك مأ ؟ هيف نيعم « نام » اه له ؟ ناسنإلا نايك نم ةيفخلا ةزهجألا كلت

 ؟ یعت فیکو . . یقلتت فیکو

 -اولاق مہأو ‹ اهيف اوضاخ مالكلا ءالع نأ ۔ ! دعب ایف تملع یتلا رومألا كلت رخآ ىلإ

 یف هنأ! دعب (یف۔ كلذك تملعو ! عوج نم ینغی الو نمسی ال اًمالک - نایحألا مظعم یف

 ! هيف دهجلا لذبي نأ قحتسي ال عئاضلا ريكفتلا نم نول - ةتحبلا ةيديرجتلا هتروص

 عمسأ تنك ىذلا كشلا حورب تاعوضوملا هذه نم اًدحاو اًعوضوم ضحأ ل ىننأ ةقيقح

 ربكفتلا ىلإ هنم تالمأتلا ىلإ برقأ ناك هنأ ةقيقحو ! كلذك هتقمأو . . « ةفسالفلا » دنع هنع

 ملاع ىف ال ديرجتلا ملاع ىف شيعت .. ةينهذ اهنكلو « ةئداه تالمأت .. ىنضلا

 . .سوسحلا

 ! ديدج نم نآرقلا ىلإ دوعأل ةرتفلا كلت تضقناو
% FF 

 ؟ ىرخأ ةرم نف
 ! دیدج یوتسم ىلعو « رخآ عون نم نکلو معن

 هبناوج ضعب ىف لإ ثدحتي « نآرقلا ىف ىنفلا ريوصتلا » هباتك دعي قيقشلا ناك
 وآ! نفلا وج ىف نارقلا عم لبق نم هتشع ام لك ىلع . . ةمات ةأجافم ىنئجافتو ینیوهتستف

 حيتافم ىلع ىدي عضتو . .اههنك ىردأ نكأ م ةقباس تارثأت بابسأ ىل رسفت لقألا ىلع
 . . ديدج ىعوب ىرخأ ةرم هعجارأ حورأف ىنآرقلا ريبعتلا ىف ىنفلا لاجل ا

 ىذلاو « لبق نم ناك ىذلا مهبملا رثآتلا كلذ ريغ « عإو ّينف رثأت هنإ لوقن نأ نكمي

 ! حورلا ةحبس امتابنج یف هیوطت تناک

 عطتست ملف لبق نم اهَتذُر ىتلا نكامألا ىلإ دوعت نيحو . . حيتافملا كدي ىف نوكت نيحو
 . .ةلئاه ةحسفو « ةلئاه ةعتم انإ . . كيدي نيب حتفنتف حتفت نأ برجتف « اهقيلاغم حتف

 | ةلئاه ةورثو



 ! ديدجلا فشاكلا رونلا اذه ءوض ىلع « ديدج نم نآرقلاب  عتمتسأ » تدعو

 اذه ثدحب مل ول نآرقلل یتبحص یف یامدق یندوقت تناک نیا لوقآ نآ مويلا عيطتسآ الو

 ىناطعأ دق « ريوصتلا » باتك نأ هيف كش ال ىذلا نكلو . « ريوصتلا ١ باتكب فطعنملا

 . باتكل| كلذ ريغب هيلإ هتأل نكأ ل نيعم هاجتا ىف ةلئاه ةعفد
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 ! نآرقلا عم ةديدج ةلوج ًادبت ٤ قیقشلا بتک نم رخآ باتک عمو

 . « مالسإلا ىف ةيعاتجللا ةلادعلا ١ باتك وه كلذ

 لع الو ىشح ىلع اًديدج مالسإلا ىف « ةيعامتجالا ةلادعلا ١ نع ثيدحلا نكي

 نإ - عإو ِنایإ نع - مه لوقآ لبق نم نییعویشلا عم یتالداج یف تنک دقل لب . . یریکفت
 اهسفن ةيعويشلا رصحت ىذلا ىداصتقالا لدعلا ىطعي هنأل . لضفألا ماظنلا وه مالسإلا

 لب « هيف ليصألا ىحورلا هنايك نم ناسنإلا درج الو « هدودح ىف اهلثم رصحني ال مث « هيف

 طسب ناک نِإو . . كاذ الو اذه لفغي ال « اعم نآ ىف ةداملا بناجو حورلا بناج هيطعي

 نم هيلإ تلصو وأ هيف تركف ام لك نم كش الو عسوأ ناك « ةلادعلا  باتك ىف عوضوملا

 . لبق
 ! مالسإلا ىف « نزاوتلا » ةركف وه اًقح ديدحللا نكلو

 حورلا نع نيلداجملا عم ثدحتأ انأو ىركف ىف فوطي اهنم ضماغ ءىش ناك دقل

 . . ىناسنإلا وأ ىقلخلا بناحلاو ىداصتقالا بناحلاو . . ةداملاو حيرلاو . .دسجلاو

 نع ةيبرتلا دهعم ىف سفنلا ملع ىف ةرضاحم ىقلتأ انأو ىل ترطح ةرباع ةضمو تناك مث

 عفاود ىلع « تبكلا ١ ضرف ىف ةيسنكلا ةيحيسملا غلابت امنيب هنآ اهموي ىل رطخف « ديورف

 اًمقوم مالسإلا فقي . . ديق لك نم تالفنالاب ةبلاطملا ىف ديورف غلابيو « ةيرطفلا ناسنإلا
 یلطی الو ء ةسينكلا عنصت اك ةيرطفلا عفاودلا تبكي الف ٠ طسولا ةطقن ىف «انزاوتم»

 اذه لوح نآرقلا ف كلذك ةرباع تالمأت تناك مث . .ديورف عنصي امك هلاقع نم ناسنإلا

 . عيرسلا رطاخلا

 لصأك اًحضاو ازاربإ « نزاوتلا ١ ةركف زربأ ٠ مالسإلا ىف ةيعامتجالا ةلادعلا ١ باتك نكلو

 ثدقأ انه ىنكلو . . ةءارقلل ةحلاصلا هبتك نم دعي ملو « هنإوأ تاف دق باتكلا اذه نأ قيقشلا ىري ( ) ١

 . رمعلا نم ةنيعم تارتف ىف ةصانلا ىتارثأت نع

۱۲ 



 ! لاب ىلع لبق نم ىل رطغت نكت م ةروصب « ةلماشلا ةماعلا مالسإلا لوصآ نم
 ىطخ ىلع « نزاوتلا » ةركف نع هيف ثحبأ . . ديدج نم نآرقلا ىلإ تدع انه نمو
 . . «ةيسقنلا تاساردلا » طح وهو « هيلإ هجتأ ىذلا صاخل ا

 نع ةيمالسإ ةيرظن صالختسا ةلواحمل ةسارد . . ديدج عون نم ةينآرق ةسارد ىلإ تدع
 ! ةيناسنإلا سفنلا

 دهعم ةبلط ىلع ىقلت ةيناسنإلا سفنلا نع ديورف تافاخس عمسآ ن يلع زعي ناك دقل

 - انیدیأ یف الو ۔ ید یف سیل هن لع زعی مٹ ! هتشقانم یغبنت ال لزنم مالک اہک ةیبرتلا
 مدقي نأ عاطتسا « ام اًناسنإ نأ ول تينت ! تافاخسلا هذه نم الدب همدقن « زيمتم روصت
 نأ نود ىنهذ ىف رطخت اهنم ةقرفتم اًطويخ تناك ىتلا « ةزيمتملا ةيمالسإلا ةيرظنلا هذه اًموي
 نع فكأ نأ عيطتسأ ال قاد ىنلغشب ناک عوضوملا نكلو . . رولبم حضاو لكش ىف عمجتت

 . هيفربكفتلا

 . . ىركفت ىف لوحت ةطقن « ةيعايتجلالا ةلادعلا » باتك ناكو

 ىه . . ةحضاو ةدودحع ةنيعم ةاون لوح ىنهذ ىف عمجتت ةقرفتلا طويخلا تأدب دقل

 . «نزاوتلا»

 « نزاوتلا ىلع ةديدج دهاوشو « طويخلا هذه نم ديزم نع اثحب نآرقلا سردأ تأدبو
 . . مالسإلا ةينب ىف ليصألا

 ىذلا انآ نوكأ نأ الو . . فيلأتلا الو ةباتكلا ىف اًدبأ ركفآ  اهتتو ىننآ نم مغرلا ىلعو

 ةلغشم ىناغشت تلظ ةركفلا نإف .. قالطإلا ىلع مالسإلا نع اًتيش سانلل مدقي

 . «مالسإلاو ةيداملا نيب ناسنإلا لوألا ىباتك ىف اهليجست ىلإ اًعفد ینتعفد یتح . .ةداج
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 . . رخآ یحنم ذخأت نآرقلل یتبحص تدب مث

 سفنلا ىلإ مالسإلا ةرظنل ةضيرعلا طوطخلا مسر نم - ىل ادب اذكه وأ - تغرف دقل
 . .ةيناسنإلا

 ةيداملا نيب نأسنإلا » باتك ىف ةنمضتم اهروذب تناك نإو . . ةديدج ةهجو هنأ تأدبو

 . ٠ مالسإلإو

 )١ ( ةيئاسنإلا سفنلا ىف تاسارد » باتك ىف ًدايصفت رثكأ ةروصب دعب ايف عوضوملا ىلإ تدع 4 .



 اذه صلختسن نأ نذإ انيلعف . . ةيرشبلا لكل « ةايحلا جهنم ١ وه نآرقلا اذه نإ

 . باتكلا ايانث نيب نم «جهنملا»

 . . « مالسإلا ىف ةيعاهتجلالا ةلادعلا » جهنم نع لبق نم قيقشلا ثدحت دقو
 . « ةايحلا جهنم ١ اهعومجم ىف فلؤت ىتلا « جهان ا » ةيقب نع ثحبنلف
 مث « ىمالسإلا نفلا جهنم ١ مث ةيمالسإلا ةيبرتلا جهنم ١ ءاج دوصقم بيترت ريغبو

 ةساردلا نم بناجل « اًجهنم ١ نركي نأ نكمي ىذلا « ةيرشبلا ةايح ىف تابثلاو روطتلا»

 . . ةايحلا نم ةريغتلا بناوحجلاو ةتباثلا بناوح اب قلعتي ميف « ةيعامتجالا
 . . باتك ىلإ اهقيرط ذحخأت ىسفن ىف جضنت ةسارد لك تناك نإ . . دوصقم بیترت رغب

 كلت نع بيقنتلا ىلإ ةرتفلا كلت ىف اهلك ةهجتم تناك نآرقلا عم ةبحصلا نكلو
 . ةايحلا جهنم اهعومجم نم فلأتي ىتلا ۲جهانملا»

 . . ريبعتلا نم ةصاخ ةروص ذخأ هنكلو هاجتالا تاذ نم اًعبان نوكي دق . . رخا رطاحخ
 . باتكلا عم ةديدج ةبحص ىلإ ینداعآ

 ! نيرشعلا نرقلا ةيلهاج . . مويلا سانلا اهيف شيعي ىتلا ةيلهاجلا رطاخ وه كلذ
 ملعو ةيبرتلاو « عايتجالاو داصتقالا ىف ىنآرقلا « ةايحلا جهنم » تاليصفت نع ثحببلا نإ

 ىف نوشيعي سانلا نأ . . رطاخلا اذه ىلإ ىدآ ىذلا ةتاذ وه . . ركفلاو نفلإو « سفتلا
 ضفر وه ليصألا اهببس . . تاليصفتلا هذه نم معأو ربكأ « ةلماش « ةيرذج » ةيلهاج
 . هللا جهنم ىضتقمب ةايللا رييست ضفرو « هللا لزنأ ام عابتا

 !ةايلا ىف هميكحتلو « هللا جهنمل دمعتملا ضفرلا اذه ! . . ةيلهاجلا وه تاذلاب -اذهو
 « رهوج ١ نع ثحببلا ةلوج . . نارقلا ةبحص ىف ةديدجلا ةلوجلا كلت تناك انه نمو

 تايلهاجلا لاوحأ ةسارد مث . . مالسإلا « رهوجل  ىقيقحلا لباقملا وه ىذلا « ةيلهاجل ا
 كلتل ديحولا جالعلا ةساردو . . نيرشحلا نرقلا ةياهاج ىلإ ةياهنلا ىف تضف ىتلا ةيخجراتلا
 . . مالسإلا لإ عوجرلا وهو « ةيلهاجلا
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 تاونس ىلإ تلاط ةرتف كلذ رثأ ىلع لقتعملا ىف انك مث .

 تاساردلا دهحم ةبلط ىلع تارضاع ةروص ىف هتيقلأ « ىقالحألا مالسإلا جهنم ١ نع رخآ ثحبب كانه ( ۱)
 باتكلا ةروص دعب ذخأي لو ۱۹١١ ٠١ ةنس ةيمالسإلا
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 ىف انيلإ بحأ ءىش نکی م مث ! باتکلا اذه ال - ةرتفلا كلت مظعم یف انعم نکی لو
 هيلع فكعنو « ظفحلل هيلع فكعنو « ةوالتلل هيلع فكعن ! باتكلا كلذ نم ةرتفلا كلت

 قيض نم صالخلل هيلع فكعنو « ةرعلل هيلع فكعنو « ةدابعلل هيلع فكعنو «لمأتلل
 ! هللا باتك عم . . هللا باحر ىف شيعلا ةعس ىلإ ديقلا

 ! نآرقلا ىف سورد انل نوکت نأ لقتعملا ىف ماقما انب « رقتسا » نيح ةوحإلا لإ بغرو

 لبق نم نآرقلا ىف ىتسارد لكف . . ! اهنماسج نم ىسفن ىلع اًقفشم ةمهملا تلبقو

 ؛ خلا . . ةينف ةيواز وأ ةيوبرت ةيواز وأ ةيسفن ةيواز . . ىسفنل امجرتخا ةددح اياوز نم تناك
 ضرعتلا ىلإ ةجاح ىف تنك امو « طق هل ضرعتلا ىف ركفأ مل رمأف « لماش باتكك نآرقلا امأ

 . «نآرقلا لالظ ىف » اهجرخيو لعفلاب ةمهملا هذهب موقي نم دوجو ىف هيلإ

 صضرعتأ نأ ىريكفت طخ ىف سیل ءیشل ضرعتلا ىلإ ینعفد ىذلا وه ةوحإلا حاحإ نكلو
 ( . لاحب هل

 ! ًالعف لع ةديدج . . نآرقلا عم ةديدج ةلوج - سوردلا كلت لالخ نم - تناك مث

 ىلع ناسنإلا اهاري ال تايبيدبلا نم مك نكلو ! تايميدبلا نم نوكت نأ یغبنی ناک نإو

 !؟ بابسألا نم ببسل اه ظقيتي وأ « لعفلاب اهسرامي ىتح اهتقيقح
 لك ىف ةددح حئاتتب جرخأ تدكف « ةددحملا اياوزلا كلت نم « لبق نم نآرقلا تسرد دقل

 . .هنم سردي ةيواز لك ىف مخض قالمع « نارقلا هباتك ىذلا « زجعملا نيدلا اذه نأ : ةرم

 قالمع . . یوبرتلا هجهنم یف مخض قالمع . . یداصتقالا هجهنم یف مخض قالمع

 مخض قالمع . . ىقالحألا هجهنم ىف مخض قالمع . . ةيرشبلا سفنلل هترظن ىف مخض

 ‹ لاج لک یف اذکھو اذکهو . . یسایسلا هجهنم یف مخض قالمع . . ةرسألا ماظن ىف

 . نايكلا ةخوسم اهنأ قوف « ةليثض اًمازقأ هراوج ىلإ ةيرشبلا جهان ا ودبت يحب
 نمو تايهيدبلا نم ىدنع راصو « لبق نم الماك اًكوضو اًحضاو ىل ادب اذه

 . . تاسما

 ةروص :1[ اراكنألا نم ريثك عم ىتداع كلتو ] ةمسج ةروص ىرطاخ ىف هل لشمنت تناکو

 مهسوءر ةقلاعلا نم ةعومجم مادقأ ىلاوتلا ىلع فقت اهزكرم ىف . طيحو زكرم تاذ ةرئاد
 لثمي اذه « ةرئادلا نم ةحاسم لتحب لك « طيحملا كلذ ىلع ةعزوم « طيحملا ىلإ ةلصاو

 مهلك . . ىعامتجالا جهنملا لثمي اذهو « ىسايسلا جهنملا لثمي اذهو « ىداصتقالا جهنم

 ادبل عضو ىآ ىف ةرئادلا تردأ ول ثيحب ! تامسلا یف نوہ اشتم مھلک . مجحلا یف نوواستم

 ! ماودلا ىلع فقاو قالمع كمامأ



 نم ةملسم نوكي نأ ىخبني ناک . . سوردلا هذه ءانثأ یف ىل نیبت ةرملاب اًدیدجاًئيش نکلو
 اهب تثجوفف . . ىل هثقیقح تنیبت یتح یّسح یف كلذك نکي )قحاب هنکلو . . تاملسلملا
 ! باتكلا اذه بحاصأ انأو تارم لبق نم تشجوف اہک . . امامت

 كئلوأ وه سيلو . . ةحاسملا ءلم .. ةروصلا ءلم « طبارتم عمتجم دحاو قالمع هنإ

 ! دودحلا لصفنم نئاك هنأك « ةدح ىلع لك « لبق نم متدجو نيذلا نيقرفتملا ةفلايعلا .

 هذهو . ةسايس هذه : لوقتف هنم ةعطق عطتفت نأ عيطتست ال !لماش دحاو قالمع

 ! ةعيرش هذهو . ةديقع هذهو . نف هذهو . ةيبرت هذهو .داصتقا

 ميقنو لصاوفلا كلت عضن انتلعج ىتلا اهدحو - ىلقعلا وأ . ىملعلا ثحببلا ةرورض نإ
 ره ام نيب مث « ىمالسإلا هقفلا ىف لبق نم تالماعم وه امو ةدابع وه ام نيب دودحلا كلت

 ! ثيدحلا انريكفت ىف « خلا . . . عاهتجا وه امو « داصتقا وه امو « ةسايس

 ! ةقيقحلا ىف دوجوم لصاوفلا هذه نم ءىش الو

 هضعب لصف نکمی ال ًالماک الخادت كلتو هذه هيف لخادتت ! لماش دحاو باتک وه اینإ

 ىملعلا ثحببلا ةرورضل الإ ءزج نع يملا مسجلا نم ءزج لصف نكمي ال اك « ضعب نع
 ! بسحیف

 . . نس هذهو « نيع هذهو . عارذ هذهو . دي هذه : لوقت ۔ مسجلا یف كن حيحص

 اهدحو اهادحإ عطقت نأ نكمي ال ثيحب . . رهاظلا اهزيمت مغر اًقيثو الاصتا ةلصتم اهنكلو

 ‹« حلا مسجلا نم اهعزتنت نأ الإ . . نس هذهو « نع هذهو « عارذ هذهو « دپ هذه : لوقتو
 ! توت لئدنعو

 لكلا طبرت باصعأ كانه . . لكلا ىف ىرسي مد كانه . . لكلا عّمجت جئاشو كانه

 . رحلآلا ءزجلاب هساسحإ ءزج لك ىطعتو

 . ىلعألا لغملا هللو ! كلذك نآرقلا

 ! لماش دحاو باتک

 ةيآ هذه . ةرسألا طباور مظنت ةيآ هذه . ماكحلالا تايآ نم ةيآ هذه : لوقت كنأ حيحص
 . . نوكلا ىف هللا تايآ ربدت ىلإ سحلا تفلت ةي هذه . ناسنإلا ىلع هللا معن نع ثدحتت

 . . كش الو قداص كلذ لك ىف تنو

 نم ائیش دجت نل . . سوردلا هذه ةبحص ىف هانربدت اک ہربدتو < اًديج نآرقلا ًارقأ نكلو



 هلصفت نأ - ىملعلا ثحبلا ةرورض ىف الإ - عيطتست ثيحب « ءىش نع ًالصفنم هلک كلذ

 ! لقتسم نایک هنأک هدحو

 لمشي دحوم قايس كانه .. لكلا طبري طابر كانه .. لكلا عّمجت جئاشو كانه

 .. لكلا

 !نآرقلا وه كلذو

 لک سح یف ایدہ نوکی نأ یغبنی اہنیہ - لقألا ىلع یسح یف ۔ اڈیدج كلذ ناک مک

 ! باتكلا اذه سراد

 ةلوفطلا ذنم باتكلا اذه ةليوطلا ىتبحص نأ - سوردلا كلت ىف انأو  تفجوف مکو

 ! ةلماشلا ةدحوملا ةروصلا ىطعتل اهلك عّمجتت

 ثاحبأ ىتح . . نفلا تاسمل ىتح . . ابصلا تاحبس ىتح . . ةلوفطلا ثافقو ىثح

 . نفو ةيبرتو سفن ملعو عاهتجاو داصتقا نم  ةيناسنإلا) تاساردلا ىتح . . درجملا لقعلا

 ىف امناكم ذحأتل ةبكاوتم ةقواستم ةعمتجم درت اهنكلو . . نآلا درت نأ نكمپ اهلك هذه

 ! قدأو قمعأو حضوأ اهتلالد نوكت ذئدنعو . قيرافت الو ءازجأ ال « ةلماشلا ةدحوملا ةروصلا
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 . (باتكلا » عم ةليوطلا ىتصق كلت

 . . ةليوطلا ةصقلا هذه نم « ةصالغلا » ىه ةيلاتلا تاحفصلاو

 ! ددرت ىلع . . اهمدقأ

 ! ءانغ ىأ . . ئراقلل ءانغ اهيف نأب لماك عانتقا ريغ ىلع دعب تلازایف

 ‹ ىنع ٌءانغ هيف دجيف . . « نآرقلا لالظ ىف ١ شيعي نأ ءاش نم بسح هنأ یرأ تلزامو

 ! باتكلا اذه لثم نعو

 نیعت دق . . « حیتافم » نوکت نآ نم رثکآ لاح یآ ىلع تاحفصلا هذہب تدصق امو

 . نآرقلا ربدت ىلع ءارقلا نم اًتراق

 . ( ببن هيلإو تلكوت هيلع « هلئاب الإ یقیفوت امو »

 اقر
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 ےس

 نارنقلا
 ھي ےس : ےس غل سس

 لنمو

 ناكم بسحب « نآرقلا ىف ةيندم اًروسو ةيكم روس كانه نأ لاحلا ةعيبطب فورعملا نم

 ۰ ةيكم روس ىف ةيئدم تایآ دوجو یه « ءدب یذ ٰیداب انرظن تفلت ةرهاظ كانه نكلو

 ‹ةيكم روسب تقحلأ اهنكلو ةنيدملا ىف تلزن تايآ كانه نأ ىأ . ةيندم روس ىف ةيكم تاياو

 .  ةيندم روسب تقحلأ اهنكلو ةكمب تلزن تايآو
 ىف اهعضوم ددح ىذلا وه نكي مل ةيآلا لوزن ناکم نأ ةرهاظلا هذه ىف انرظن تفلي ىذلاو

 كلذ لبق ةيكم ةروسب قحلت مث ةنيدملا ىف ةيآ لزنت دقف ! كلذك اهوزن نامز الو ٠ فحصلا

 : ةيكملا لمزملا ةروس نم ةربحأالا ةيآلاك « رثكأ وأ تاونس رشعب

 ‹ كعم نيذلا نم ةفئاطو « هثلثو هفصنو ليللا ىثلث نم ىندآ موقت كنأ ملعي كبر نإ »

 . نآرقلا نم رسيت ام اوءرقاف « مكيلع باتف هوصحت نل نأ ملع « راهنلاو ليللا ردقي هللاو

 نورخآو « هللا لضف نم نرغتبب ضزألا یف نوہرضی نورخآو یضرم مکنم نوکیس نآ ملع
 اسرق هللا اوضرقأو ةاكزلا اوتو ةالصلا اوميقأو هنم سيت ام اوءرقاف « هللا ليبس ىف نولتاقي
 نإ هللا اورفغتساو « اًرجأ مظعأو يخ وه هللا دنع هودجت ريخ نم مكسفنأل اومدقت امو .اتسح

 ]1 : لمزملا] « ميحر روفغ هللا

 نآرقلا كيلع ضرف ىذلا نإ » : ةرجملا ءانثأ ىف ةفححلاب تلزن - ةيكملا - صصقلا ةروس ىف ةيآ كانه ( )١
 : ةرجهلا ءانثأ ىف قيرطلا ىف تلزن - ةيندملا _ دمع ةروس ىف ةيآو [ ۸١ : صصقلا ٠] . داعم ىلإ كارل

 ةيآو [ ٠١ : دمحم ٠] مه رصان الف مهانكلهأ كتجرخأ ىتلا كتيرق نم ةوق دشأ ىه ةيرق نم نيأكو»

 ام سفن لك وت مث « هللا ىلإ هيف نوعجرت اموی اوقتاو » : عادولا ةجحح ىف ىنمب تلزن ةرقبلا ةروس ىف
 : عادولا ةجح ىف تافرعب لرن ةدئاملا ةروس ىف ةيأ نم ءزجو [ ۲۸١ : ةرقبلا ١] نوملظي ال مهو تبسک

 مكيلع تمقأو مكنيد مكل تلمكأ مويلا . نوشحاو مهوشخت الف مكنيد نم اورفك نيذلا سئي مويلا»
 . ٣[ : ةدئاملا ] اتيد مالسإلا مكل تيضرو تمعن



 ةروس نم تايآلا هذهك كلذ دعب تلزن ةيندم ةروسب قحلت اهنكلو ةكم ىف تايآ لزنت دقو

 : لافنألا

 هللاو هللا رکميو نورکميو « كوجرخب وأ كولتقي وأ كوتبشيل اورفك نيذلا كب ركمي ذإو ١

 الإ اذه نإ « اذه لثم انلقل ءاشن ول « انعمس دق اولاق انتايآ مهيلع ىلتت اذإو . نيركاملا ريخ

 نم ةراجح انيلع رطمأف كدنع نم قحلاوه اذه ناك نإ مهللا : اولاق ذإو . نيلوألا ريطاسأ

 مهو مهبذعم هللا ناك امو « مهيف تنأو ممبذعيل هللا ناك امو . ميلأ باذعب انتئا وأ ءامسلا

 نإ . هءايلوآ اوناك امو مارحلا دجسملا نع نودصي مهو هللا مهب ذعي الأ مه امو . نورفغتسي

 . ةيدصتو ًءاكم الإ تيبلا دنع مہعالص ناك امو . نوملعي ال مهرثكأ نكلو نوقم ا الإ هؤايلوأ

 « هللا ليبس نع اودصيل مملاومآ نوقفني اورفك نيذلا نإ . نورفكت متنك اب باذعلا اوقوذف
 « نورشحي منهج ىلإ اورفك نيذلاو « نوبلغي مث « ةرسح مهيلع نوكت مث ءامنوقفنیسف

 . [ ۳۰-۳٠٣ :لافنآلا]

 ىف اهعضوم ددح ىذلاوه امطوزن نامزو ةيآلا لوزن ناکم ريغ نذإ رخآ ءيش كانه

 . .فحصلملا

 روس نم ةروس لكل ةيعوضوم ةدحو كانه نأ ةرهاظلا هذه ءازإ لابلا ىف رطخي ام وأو

 نآرقلا نوربدتي ال نيذلا لوقي اك ةطبار الب تاعوضوملا طلثخ نآرقلا ناك ولف الإو . نآرقلا

 ةيآ قاحلإل ىنعم كانه ناك ام « ! نيملسملا » نم مهتدمالتو نيقرشتسملا نم هنومهفي الو

 يأ ىف « تلزن ثيح عضوت نآ ىلوألا ناكلو ؛ ةيندم ةروسب ةيكم ةيآ الو « ةيكم ةروسب ةيندم

 ! ناكل او نامزلا ىف اهعم ةسناجتم ةروس

 تاذلاب اهنم نيعم عضوم ىف ناكمل او نامزلا ىف اهعم ةدحتم ريغ ةروس ىف اهعضو نإ لب

 هيلع هللا ىلص لوسرلا ربخ مث ىحولاب لزنتي مالسلا هيلع ليربج ناك دقف ! ةلالد دشأ وه

 امناکم ىف عضوت نذإ یھف . . ذك ةيآ دعب « اذك ةروس ىف وه تابآلا وأ ةَلا ناکم ناب ملسو

 . . ناكم او نامزلا ثيح نم اه وزن ةبسانم نع رظنلا فرضب « ظوفحملا حوللا ىف اه ررقلا

 تناك نإو اب تقحلأ ىتلا ةروسلاب ةيعوضوم ةلص تاذ نوكت نأ دبال ىرخأ ةهج نم ىهو

 ! اهعم لزنتت م

 ال اب اهتيبف « امتاذب ةروس لك ىف ةيعوضوملا ةدحولا هذهب « لالظلا » بحاص ىنع دقلو

 ةرم هللا ءاش نإ اهيلإ دوعن مث « اهلجسنو انه اهيلإ ريشن طقف اتكلو « ديزم ىلإ انم جاتحي

 روسلا ىف ةصاخو « اهدكؤنل ةيندملاو ةبكملا روسلا نم جذاهنلا ضعب طسبن نحنو ىرخأ
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 نم اًطيلخ نآرقلا نوربدتي ال نيذلا سح ىف ودبت دق ىتلا ءاسنلاو نارمع لآو ةرقبلا : لاوطلا

 ! طابر اهنیب طبری ال تاعوضوملا
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 روسلا نيب حضاولا فالتحلالا ىه « هللا باتكل ئراقلا رظن تفلت نأدبال ىرخأ ةرهاظ

 ةربصق _ بلاخلا ىف - ةيكللا روسلاف . تايآلا ءانبو ريبعنلا ةقيرط ىف ةيئدملا روسلاو ةيكلا

 - بلاغلا ىف _ ةيندملا روسلاو . نادجولل ةريثم « ضبنلا ةعيرس « ةكرحلا ةعيرس تايآلا

 كلذ . نادجولا ةراثإ ىلإ اهنم ىركفلا لمأتلا ةراثإ ىلإ برق « ةكرحلا ةبنأتم « تابآلا ةليوط
 كنإف . ةماعلا ةدعاقلا هذه ةليلق ريغ ثاءانشتسا ةقيقحلا ىف كانه تناك نإو « بلاغلا وه

 الو « اهسرجب ال « اهعوضومب لإ ةيكملا روسلا نع بازحألا ةروس زيت نأ اثم - عيطتست ال

 الو اهعوضومب أال ةيكملا روسلا نع ةلزلرلا ةروس زييغت عيطتست ال كنآ اك . اهيف تايآلا لوطب

 ! ایج اھسرجب
 ! كلذك ةرهاظلا هذه ى اًمالك هنومهفي الو نآرقلا نوربدتي ال نيذلا لاق دقو

 -ةديقعلا وه ةيكملا روسلا ىف ىسيئرلا عوضوملا نوكي نيحف . هيف ةبارغ ال حضاو رمألاو

 ضبنلاو ةعيرسلا ةكرحل-اوه بسانملا بولسألا نوكي دعب (يف اهنع ملكننس ىتلا االيصفتب
 ةيندم لا روسلا ف ىسيئرلا عرضوملا نوكي نرحو « ةديقعلا نمكم « نادجولا ةبطاخو عيرسلا

 ءازإ اماكرأ تيتو ةملسملا ةلودلا ةماقإو ملسملا عمتجملا ءانبو « تاميظدتلاو تاعيرشتلا وه

 ةبطاخملاو « ةينآتسملا ةكرحلا وه بسانملا بولسألا نوكي « اهؤادعأ امه هديكي ىذلا ديكلا

 فاجلا ىلقعلا بولسألا كلذ سيل وهف كلذ عمو . ريكفتلاو ربدتلل لاجملا عدت ىتلا ةيلقعلا

 همدختست ىذلا تحببلا ىئهذلا ديرجتلا وه الو ء ةيملعلا ثوحبلا همدختست ىذلا

 دقفي ال . نوثدحسشي وأ رشبلا بشكي ايف هل ليثم ال ريبعتلا نم ديرف قسن وه املإ . ةفسلفلا
 ناسنإلا لقع بطاخي الو « تحببلا عيرشتلا تايآ ىف ىنح ىقيسوملا سرجلا الو حلا ضبنلا

 . ةيندملا روسلا نم جذامن ضرع دنع ليصفتلا نم ءيش ىف یرنس اہک « نایک ةيقب نود ہدحو
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 اهيلإ انرشأ ىتلا كلت ىهف ريصقلا ديهمتلا اذه ىف اهربغ نم رثكأ انمهت ىنلا ةرهاظلا امأ

 لالخ - ةديقعلا ريغ ءيش الو -ةديقعلاب اهلك ةلوغشم ةيكملا روسلا نأ : ةقباسلا ةرقفلا ىف

 الإ ةكم ىف ءيش اهنم لزردني مل تاهيظنثلاو تاعيرشتلا نأو . نامزلا نم اّماع رشع ةثالث

 ال تناك نإو ٠ تايظاعلاإو تاعيرشتلاب ةلوغشملا ىه ةيلدملا روسلا ايب . ةماع تاهيجوت
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 هلوآ نم هللا باتك یف هنع ثیدحلا عطقني ال یذلا ةديقعلا ثيدح نم لاوحأالا نم لاحب ولغت

 | هاهتنم ىلإ

 امتاعوضوم ام : ةيندملا روسلاو ةيكملا روسلا نع ثدحتن ةمداقلا لوصفلا ىفو
 ؟ نآرقلا ام وانتي فيكو ؟ةيليصفتلا

 . ءاوسلا ىلع ةقيرطلاو تاعوضوملا نيبت كلتو هذه نم جذامن ضرعن مث <
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 کلا رشا

 ىف اهنابجوم لكب « هللا الإ هلإ ال ١ وه « ةديقعلاوه هلك ةيكم ا روسلا ىف ىسيئرلا عوضوملا
 .ةايلا عقاوو سفنلا عقاو ف اهتايضتقم لكو « امعاعيرفتو امت اليصفت لكو « سفنألاو قافآلا

 ةّيكم <« هلك نآرقلا ىف ىسيئرلا عوضوملا ىه ةديقعلا نإ ةقيقحلا ى لوقن نأ عيطتسن لب
 ثيدحلا بعوتستو « اهلك ةحاسملا قرختست ةيكملا روسلا ىف اهنكلو . ءاوسلا ىلع ةيئدمو
 لك نم ةايحلا هيثطاش ىلع تبنتست ىراجلا رايتلاب هبشأ ةيئدملا روسلا ىف ىه نيب «هلک

 ةيسايسلا تايظنتلا ءىجتف ٠ سفنلا اب تعبشت نأ دعب رهدزتو عرعرتتل «بناج
 مظعم لغشتف ملسملا عمتجملا ةايح مظنت ىتلا ةيركفلاو ةيحورلاو ةيعاهتجالاو ةيداصتقالاو
 . اه ةياهنلا ىف ةيوآ « اهلظ ىف ةتبان « اهنم ةدمتسم «ةديقعلاب ةطبترم ءىجت اهنكلو « ةحاسلا

 ‹ ةيكم لا روسلا ىف ةديقعلا عوضومب غلابلا ماهتهالا اذه نآ ةلهو لوأل بسحن دقلو

 اونوكي مل ةيلهاجلا ى برعلا نأل ناك ابنإ « اهلك ةحاسملا لغشت ثيحب اهيلع ديدشلا زيكرتلاو
 لصي ىتح مهيلإ باطخلا رركتيو « ااش ىف اوبطاخي نأ رمألا ىضتقاف « دحاولا هللاب نونمؤي
 ! دحلا اذه ىلإ

 ! كلذ ريغ انيرت ةيندملا روسلا ىلإ ةعيرس ةرظن نكلو
 ىبرت دق ناكو . كلذك ةملسملا ةلودلا تماقو « ماق دق ملسملا عمتجملا ناك ةنيدملا ىفف

 اًماع رشع ةثالث لالخ « لبق نم ةكم ىف یبرت هضعب « لماك ليج ةحيحصلا ةديقعلا ىلع
 ةديقعلا هذه ىبرت دف ناک لب . اهدعبو ةرجهلا لبق ةنيدملا ىف ىبرت هضعبو « ةوعدلا نم
 هذه ءادف سفنلا ميدقت دعب سيو. . نولتقیو نولتقیف هللا لیبس یف نولتاقی » دونج
 ف مهقدصو < اماحصأ سوفن ىف اهلصأت ىدم ىلع ليلد اهليبس ىف توملاو ةديقعلا
 نوبطاخي مهسفنأ نودهاجملا نونمؤمل ا ءالؤه ناك دقف كلذ عمو .اهيف هلل درجتلاو ءاهقانتعا
 اذه نأ ىلع حضاو ليلد كلذو ! ةروس رخ ىلإ ةروس لوآ نم ىندملا دهعلا ىن ةديقعلا رمأ ىف
 نأ دبال امنإ « مهتيلهاج ىف برعلا راكنإ هببس نكي مل نآرقلا ىف ةديقعلا رمأب غلابلا مامتهالا
 . نینمڙم هب نوبطاخملا ناک نإو یتح < هتاذ عوضوملل ةصاحلا ةيمهألا هببس نوكي
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 اونمؤي مل نيذلل ال نينمؤملل ةيندملا روسلا ىف ةديقعلا نع ثيدحلا رركت نم لدتسن كلذك

 یطعُي سرد و اہنإ ! ہریغ ىلإ هنع یصْمُی مث یّطعُی اشرد سیل ۃدیقعلا ثیدح نأ
 !مايالا نم موي یف هنع ثیدحلا عطقني ال ثیحب ! هریغ لإ هعم یصمُپ مث ماودلا ىلع

 ملعي ناك ولو ." « ؟ ريبخلا فيطللا وهو قلخ نم ملعي الآ » : هقلخب ملعأ هللاو
 رحت نارق لف ل ٠ یھت ورد لج را + یکی دق ف اتا ارد نأ ناحیہس

 اوقتاو» : ىلاعت هلوق ىهو « نآرقلا نم تلزن ةيآ رخآ ىتح عاطقنا الب ةيندملا روسلا ىف اهنع

 احس مامان ولط ال یر تیک ا ر لک وترش لله یتا
 (* « نينمؤملا عفنت ىركذلا نإف ركذو » : نينمؤملل ىتح ةديقعلاب مئادلا ربكذتلا نم دبال هنأ

 ىف ءاوس - ةديقعلل ةغلابلا ةيانعلا هذه ىطعي نارقلا نأ كلذك ةلهو لوأل بسحبن دقلو

 ! نيد باتك هنأل - ىندملا وأ ىكملا دهعلا

 ! هيف كش ال قح ةهج نم اذهو

 ىف لدعلاو قلا ةماقإو ةيرشبلا ةايحخلا ميوقتل هللا دنع نم لزنملا وه باتكلا اذه نكلو

 سانلا موقيل نازيملاو باتكلا مهعم انلزنأو تانيبلاب انلسر انلسرأ دقل » : ضزألا
 .X .طسقلاب

 طسقلاب اهتماقإو ةيرشبلا ةايحلا حالصإل ىنابرلا ین ىرحي ىذلا باتكلا ناك اذإف

 روع ىه ةديقعلا نوكت نأ نذإ دبالف < ةديقعلا نع ثيدحلل عساولا زيحلا اذه صصخي

 . ةبولطملا ةياغلل ةليسولا ىه اهنأ نم اًيتآ اهب نآرقلا مامتها نوكي نأو « هلك حالصإلا كلذ

 وآ ىداصتقالا ميظنتلاك «حالصإلا ىلإ ىدؤت  اهلثم وأ اهريغ ىرخأ ةليسو كانه تناك ولو
 لزني وهو ىلاعتو هناحبس هللا نإف . ةيانحلا هذه نأرقلا اهالوأل خلا . . ىعاهتجالا وأ ىسايسلا

 مهثدح دقلو . حالصإلا كلذل ىل ا ةليسولاب مهيلع ٌنضي نل مهحالصإ جهنم هدابع ىلع

 تسيل ىهف . . ةيسايسلاو ةيعاهتجالاو ةيداصتقالا تاهيظنتلا نع لزنملا هباتك ىف لعفلاب

 عوضومل ىمظعلا ةيولوألا نآرقلا ىطعأ (نإو . هيف دراو ريغ الو نآرقلا نع اًديعب اًعوضوم

 ‹ هلوسرو هللاب اونمآ اونمآ نيذلا اأ اي » : ءاسنلا ةروس ىف ىلاعت هلوق كلذ ىلع ةلثمألا حضوأ نم (۱)

 اوقتا اونمآ نيذلا اهيأ اي ١ : ديدحلا ةروس ىف ىلاعت هلوقو [ ۱۳١ ةبآ ٩] . . هلوسر ىلع لزن یذلا باتکلاو

 . [۲۸ ةا ٩] . . هتمحر نم نیلفک مکتؤی هلوسرب اونمآو هللا

 . ۲۸١ : ةرقبلا ةروس (۳) . :٠٤ كلا ةروس( ۲)

 . :٠۲١ ديدحلا ةروس ( ۵) . 0۵ : تايراذلا ةروس ( ) ٤
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 ىقيقحلا ليبسلا وه هدحو اذه نأ - هناحبس - ملعي هللا نأل رخآ ءيش لك لبق ةديقعلا

 ! ءیش ىلإ یدؤی ال لطاب لمع « هنودب ٌیضم وأ « هریغب ءادتبا لکو « ةيرشبلا حالصاإل
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 نم صلختت نأ ةرطفلا عيطتست أل - ىعو ريغب وأ ىعوب - ةرطفلا ىلع حلت ةلثسأ كانه

 . . اهحاخإواهيلعاهطغض
 ؟ نوكلا اذه قلاخ نم

 ؟ ثادحأألا ربدمو نوكلا ردم نم

 ؟ انج نی نم

 ؟ توملا دعب بهذن نيآ ىلإ
 ؟ شيعن ةياغ ىأل

 راسم ددحت ىتلا یه - یعاتجالا وأ یسایسلا وأ یداصتقالا ميظنتلا لبق  ةلئسألا هذهو

 كلت نم ريخ لاؤس ىلع ةباجإلا هل ددحت اك ! اهيلع هدوجر ةروصو « ضزألا ىف ناسنإلا
 ؟ شيعن جهنم ى ىلعو ةروص ىأ ىلع : وهو < ةرطفلا ىلع حلت ىتلا ةلثسألا

 ىلع ناسنإلا دوجو لكشي ىذلا نأ خيراتلل ىداملا ريسفتلاو ةيلدحجلا ةيداملا تمعز دقلو

 ! ىداملا عضولا وأ ىداصتقالا عضولا وه هتروص هيطعيو ضزألا

 مه ىنغ ال ةدودحم تاقالع نوميقي مهارت سانلا هلوازي ىذلا ىعامتجالا جاتنالا ىف »

 ةروص ددحي ىذلا وه ةيداملا ةايحخلا ىف جاتنإلا بولسأف . . مبتدارإ نع ةلقتسم ىهو ءاهنع

 نيعي ىذلا وه سانلا روعش سيل . ةايحلا ىف ةيولعملاو ةيسايسلاو ةيعاتجالا تايلمعلا

 . [سکرام لراک ]« مهرعاشم نیعی یذلا وه مهدوجو نإ لب « مهدوجو
 وه تاجتنملا لدابت نم هبحاصي امو جاتنإلا ن وهو : ىئآلا ًادبملا نم ةيداملا ةيرظنلا ًادبت »

 ةيئاهنلا بابسألا نأ دجن ةيرظنلا هذه بسحعف . ىعاتجا ماظن لك هيلع موقي ىذلا ساسألا

 مهيعس ىف وأ «سانلا لوقع ىف اهنع ثحبلا زوجي ال ةيساسألا تالوحتلا وأ تاريغتلا ةفاكل

 «لدابتلاو جاتنإلا بولسأ ىلع ًارطت ىتلا تاريغتلا ىف انإو « نييلزألا لدعلاو قتحلا ءارو

 . [رلجنإ كيردرف]
 نيح عقاولا نم برهتو « كلتو ةلاقملا هذہب سانلا طلاخت وأ اهسفن طلاغت ةيلدحلا ةيداملاو

 وأ « ةحيبطلا ءارو اب » ةقالع امه سيل ةصلاخ ةيدام ىأ « ةتحب « ةيقيزيف » اأ معزت

 ! ممعاحالطصا ىف امنومسي اک ٩ اقیزیفاتیملا»

 كلت ىلع لعفلاب اوباجأ دق - خيراتلا ريسفتو ةايحلا ريسفتل مهتيرظن نوعضي مهو - مهنإ
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 نم صلختت نأ ةرطفلا عيطتست الو ةيرشبلا ةرطفلا ىلع حلت ىتلا « ةيقيزيفاتيملا ةلتسالا

 ! اهحاحلإو اهطغض
 ! «ةدام نوكلاو . هّلإ ال ١ : مموقب اوباجأ

 ربدت ىتلا ىه ةيخبراتلا ةيمتحلاو ةيداصتقالا ةيمتحلاو ةيداملا ةيمتحلا نإ : مهوقب اوباجأو
 . ثادحألا ربدتو نوكلا رومأ

 ! دوعي اهيلإو « ةداملا جاتن ناسنإلا نإ : مموقب اوباجأو

 ىأ « ىداصتقالاو ىدا ا انعضو بسحب موسرملا انرود ىدؤنل شيعن اننإ : مموقب اوباجأو
 ! ةخغ راتلاو ةيداصتقالاو ةيداملا « تايمتحلا » انيلع هضرفت ىذلا انرود

 ىذلا نإف « فارحنإو ةلالض نم اهلك تاباجإلا هذه ىف اع - اتقؤم - رظنلا فرصبو
 امتاقالعو ناسنإلاو ةايحلاو نوكلل اًتيعم « اوصت ١ مدقت تبأ مأ تيضر - اأ اهنم نآلا انينعي
 ىتلا ةلثسألل تاباجإ مدقت اك « ضعبب اهضعب تاقالعو ٩7 « قلاخلاب» اهلك
 لمعلا لحلاو ةيقيبطثلا ةروصلا مدقت نأ لبق هلك اذهو - ىعو ريغ وأ ىعوب - ةرطفلا ىلع حلت
 ! اهموقيو ةيرشبلا ةايحلا حلصي هنآ نظت ىذلا

 ىلع ا اه ةقالع الو « اقيزيفاتيملا » دض اأ معزت نأ ةيلدجلا ةيدالا تلواح امهمو

 ساسأ ريغ ىلع ةمئاق اهاوعد لظتسف « ةتحب « ! ةيملع » وأ ةتحب ةيدام األ قالطإلا

 ىطعت نأ لواحتو « تاذلاب ةلئسألا هذه ىلع ةباجإلل ضرعتت « اهتفسلف » تمادام « ىعقاو
 . ضعبب اهضعب امتاقالعل لماش « روصت » ىلع اًينبم « ةايحلل الماش « يسفت ١

 ىلع تاباجإ اهلصأ ىف اهنأ ىفني ال - رهاظ وه اك  ةتحب ةيدام تاباجإلا هذه نوكو
 دعاوقلا هل عضيو ىعقاولا قيبطتلا قبسي ىونعم « وصل ١ اأو « ةيدام ريغ ةلئسأ
 أ تارق او

 . عرضوملل ىقيقحلا رهوجلا وه اذهو
 ! ةديقع هل نوكت نأ دبال - یعو ریغب وآ هنم یعوہو « هنیوکت مکحب۔ناسنإلا نإ
 اماقالعو « قلاخلاب امتاقالعو « ناسنإلاو نوكلل لماش وص ىه ىتلا « ةديقعلا هذهو

 ىف ناسنإلا دوجو اهيلع نوكي ىتلا ةروصلا هيلع ىنبنت ىذلا ساسألا ىه« ضعبب اهضعب
 وأ ىداصتقالا وأ ىسايسلا هدوجو ءاوسو « ىونعملا هدوجو وأ ىداملا هدوجو ءاوس« ضرألا
 . . ىعاتجلالا

 تقلح ىتلا ىه « ةعيبطلا * نإ نولوقي مهنكلو « هفرعن ىذلا ىنيدلا هانعمب « هّلإلا » نوركني مه ( ۱)
 ! نوكلا ريدت ىتلا ىه ةيمتح نيناوق ةعيبطلل نإو «نوكلا
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 دقف . هيف ًاليصأ وأ لماشلا روصتلا اذه اًيعاو ناسنإ لك نوكي نأ ىرورضلا نم سيلو

 ناطلسلا باحصأ ةصاخو نيرخآلل اًدلقم هيف نوكي دقو « هنم لماک یعو ربغ ىلع هشیعی

 مهعبتت مث « مهتاعمتج ىف كولسلاو ريكفتلا طانأ ةداعلا ىف نولكشي ىذلا « عمتجملا ىف

 ! ديلقتلا ىلع ةروهقم وأ « ةراتخ « ربها جل ا»

 وه یھ قحا رتغي اشلاروصتلا اذه وأ ةديقعلا هذه نأ ىهو « ةعقاولا ةقيقحلا رتغي ال هلك اذه كلو

 هراكفأ ناسنإال مسري ىذلا وهو < اهبلاوقو اهطامتأ لكشيو ةايحلا روتسد عضي ىذلا

 . ناسنإلاو ةايخاو نوكلاب هتقالعو « قلاخلاب هتقالع هل ددحو « هکولس طانأو هرعاشمو
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 هنأ نم اًشان الو « ةيلهاجل ا ىف برعلا راكنإ نم اًتشان نذإ ةديقعلاب نآرقلا ماتها سيل

 !» نید ١ باتک

 ملعي « اهنيوكتو ةيرشبلا سفنلا ةقيقح ملعي ىذلا ريبخلا فيطللا هللا نأ هببس نإ
 ىتلا ةايحلا عون نأو . هطاشن ناولأ هجومو هلك ناسنإلا زاكترا روغ ىه ةديقعلا نأ كلذك

 ىتلا ةديقعلا عونب هلك نوهرم - ةرحآلا ىف هريصم نع ًالضف - ضزألا ىف ناسنإلا اهايحي

 ىلع حلت ىتلا ةلئسألا كلت ىلع ةباجإلاب نوهرم . اهاضتقمب - مث نم - ريسيو اهدقتعي
 : اهيلع ةددع تاباجإ بلطتتو ةرطفلا

 ؟ نوكلا اذه قلاحخ نم
 ؟ ثادحألا ربدمو نوكلا ربدم نم

 ؟ انج نيا نم

 ؟ شيعن ةباغ ىأل
 یآ ىلعو ةروص یآ لع : ربحلألا لاؤسلا لع ةباجإلا َءيچت هلك كلذ ةليصح- نمو

 ؟ شيعن جهنم
 نم عقوتملا وه اذهو « ىعيبطلا رمألا وه اذهف هلك مامتهالا اذه ةديقعلا نآرقلا لأ اذإف

 . ةايخا جهنم سانلل مسري باتک

FR # 

 . . ةديقعلا حيحصت رمأب الاب اًمايتها نارقلا متم
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 دوجو مث « نوكلا اذه قلاخ دوجوب ناييإلا ىأ ‹ قلطملا اهانعمب ةديقعلا نإف الإو

 ىف ةايحلا عقاو اهعباطب عبطت قلاخلا كلذ لوح سانلا ناهذأ ىف تاروصتلا نم ةعومجم

 ! لوسر ىلإ الو لزنم باتك ىلإ جاتحي ال هلک اذه . . ضرألا

 نئلو » : ! نآرق رغب كلذ نوفرعي مهنإف « اّنهَلِإ كانه نإ سانلل لوقيل نآرقلا لزن امو

 نع ةنيعم تامولعم نوفرعيل مهنإ لب“ “ ! هللا نلوقيل ضرألاو تاوامسلا لح نم مهتلأس
 : لق ! هلل نولوقيس ؟ نوملعت متنك نإ اهيف نمو ضرألا نل : لق » : هلإلا كلذ

 : لق ! هلل نولوقيس ؟ ميظعلا شرعلا برو عبسلا تاواسلا بر نم : لق !؟ نوركذت الفأ

 ؟ نوملعت متنک نإ هيلع راچي الو ریجب وهو ءيش لک توکلم هديب نم : لق !؟ نوقت الفآ
 . ' «!؟ نورحست یٔنأف : لق ! هلل نولوقیس

 نوفرعي مهف ! هودبعاف ًاهإ كانه نإ سانلل لوقيل  قباس باتك ىأ الو - نارقلا لزن ام لب

 ! مهسفنأل انوعنصي روصلا نم ةروص ىلع « مهسفنأ ثاذ نم ةدابعلاب نوموقيو كلذ

 هللا لص ءايبنألا متاخ مهيف امب - مهلك لسرلا لسرأو اهلك ةيوامسلا بتكلا تلزن اهنإ
 اودبعا . هللا الإ هلإ ال : مه اولوقيل . ةحيحصلا ةديقعلا نع سانلا أوثدحيل - ملسو هيلع
 . هريغ هلإ نم مكل ام هلا

 الو هللا دوجو نوفرعي ال م - خيراتلا رخآ ىلإ خيراتلا لوأ نم - ةيرشبلا ةلكشم نكت ملو

 هنودبعي ال مث نمو « ةقحلا ةفرعملا هنوفرعي ال مه مهتلكشم الإ « روصلا نم ةروصب هنودبعي
 . «! مآ ام ضقي ال ! الک "( هردق قح هللا وردق امو » : هناحبس ةدابعلا هل یغبلت اک

 . . لوسر الو لزنم باتك رغب امتاذ ءاقلت نم هللا لإ هجتت ةيرشبلا ةرطفلا نإ

 ىنب نم كبر ذحأ ذإو » : اهملعن ال ةقيرطب قلاخلا لإ هجوتلا اذه اهيف هللا عدوأ دقلف
 ! ىلب : اولاق ؟ مكبرب تسل : مهسفنأ ىلع مهدهشأو مهتيرذ مهروهظ نم مدآ

 .!اندهش

 ىلإ ايرطف اهجوت نوهجتي رشبلا ن عقاولا ماع ىف یرن انکلو ! فرعن آل ؟ مهدهشآ فیک

 دحأ كلذب مهرمأي مل ولو « هتدابع ىلإ - ةرطف - نوهجوتيو . دحأ هيلع مهدي مل ولو « قلاخلا

 ريغ ىلع هنوروصتيف « هناحبس قلاخلل مهروصت ىف نولضي ام ارثک مهنکلو . هيلإ مههجوي وأ

 مهدبعتام رغب مهسفنأ ىوه ىلع هنودبعی مث « هعم یرخأ همآ دوجو نوروصتیو « هتقیقح

 )١( نامقل ةروس : ۲١ . )  ) ۲:رمزلاةروس(۳) . ۸6-۸4 : نونمؤملا ةروس 1۷ .

 ) ٤ ( سبع ةروس ! ۲۳ , ) ١ ( فارعألا ةروس : ۱۷١ .
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 اك ىفلذ هيلإ مهوبرقيل .ةمهوتملا ةهآلا كلت ةدابعلا ىف هعم نوكرشيو «هب
 © « ىفلز هللا ىلإ انوبرقيل الإ مهدبعن ام : ءايلوأ هنود نم اوذختا نيذلاو » : نومعزي

 . هللا نود نم - عقاولا ىف -اهدحو ةموعزملا ةهآلا كلت نودبعيوأ

 ىهف - اهئشنيل ال ممتديقع سانلل ححصيل لوسرلا لسريو باتكلا هللا لزني ذئدنعو
 . هريغ هلإ نم مكل ام هللا اودبعا . هللا الإ هلإ ال : مه لوقيلو  ةرطفلا لصأب ةدوجوم

 اًبوعش اهيف نأل « ةدعاقلا هذه نم ءانثتسا ةرصاعملا ةيلهاحلا نأ اًتايحأ انيلإ ليخي دقلو

 نيدحلم جّرختو « سرادملا ىف داحلإلا سردت لب . ةتبلا هدبعت الو « ةتبلا هللا فرعت ال اهرسأب

 . هدوجوب نونمؤي الو هللا نوفرعی ال
 ىه ام اولاقو » : موق نآرقلا ىكحي نيذلا « نريرهدلا ١ نع اولاق نيرسفملا ضعب نأ امك

 هللا دوجو نوركني موقلا ءالؤه نإ« . . رهدلا الإ انكلهب امو ايحنو تومن ايندلا انتايح الإ
 . رهدلاب- هنم الدب نونمژيو

 ررقت ةيآلا نإ ! هللا دوجو نوركني اتح مأب عطقي ام اهيف سيلف ةيألا هذه ةبسنلاب امأف
 ىلع كانه سيلو . ثعبلا نوركني مهأو ٠ هللا نم الدب رهدلا ىلإ ةتامإلا نوبسني مهنأ طقف

 مه ٹثدحم اب هناحبس هتلص نوفنی مهنکلو هللا دوجوب نینمژم اونوکی نآ نم عنمی ام قالطإلا
 ىذلا - رهدلا نأل ةلمج ثعبلا نوفنيو ‹ ثعبلا ىلع هتردق نوفني اك « تومو ةايح نم
 ! ءايحإلا ىلع ةردق هل تسيلو « طقف كلبي - رمألا هيلإ نوبسي

 مهيلع ضورفم داحلإلا نإ ! ةدعاقلا نم ءانتسا - مهداحلإ مغرب - اوسيلف نويعويشلا امأ

 ىف مه الض ناكل مهسفنأ نيبو مهنيب لح ولو ! هتاذ یعویشلا ماظنلاك رانلاو دیدحلاب اضرف

 ‹ هتقيقح ريغ ىلع نكلو هللا نوفرعي ! ةيرشبلا نم نيلاضلا ةيقب لالضك ةديقحلا رمأ
 ! مهسفنآ یوه ىلع نکلو هنودبعیو

 ةديقعلا نم مهتيشحخ ىلع ليلد هتاذ وه سرادملا ىف داحلإلا سيردت ىلع ةلودلا رارصإ نإو
 ىف داضملا هيجوتلاب ئاد انوقحالي مهف - ! لضت ام ؟يثكو  تلض نإو ةرطفلا ىف ةروطغلا
 نم اًماه ًالصأ - ةلاض اموك مغرب - مهيلع دسفتف ايئاقلت رهظت نأ ةيشحخ « ةساردلا جمارب
 ! ةيرشبلا داسفإل ططخملا « ريرشلا مهبهذم لوصأ

 : ةدعاقلا نم ءانشتسا اوسيل نييعويشلا نأ تبثتل ةثداحلا هذه ىفكتو

 )١( رمزلا ةروس :٣ . ) )۲ةياح با ةروس : ۲٤ .
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 ىلإ هقالطنا موي ىلإ هدلوم ذنم داحلإلاو ةيعويشلا ىف ىّبر باش لوألا ءاضفلا دئار نيراجاجف

 لالخ نم نوكلا ىلإ رظن نيح هترطف تزتها دقف كلذ عمو < خيراصلا لحخاد ىف ءاضفلا

 : ضزألا ىلإ طبه نوح هل حيرصت لوأ ناكو « لبق نم اهدهشي مل ةروص ىأر هنأل « خوراصلا
 . « !هللا نع ثحبأ تيضمف نوكلا ةعور ىنتذخأ ءاضفلا ىلإ تدعص نيح »

 لك عطتست مل . هللا هقلخ ىذلا لئتاها نوكلا ءازإ ةيئاقلتلا ةرطفلا ةباجتسا ىه كلت

 اهقالطنا نود لوحت نأ < سوردلا ىف هثبت ىذلا داحلإلا لكو « ةلودلا اهضرفت ىتلا ةيعويشلا

 ! نوكلا ةعور اشزه نيح
 لالخ هتآشنأ ام لک مده هنأل » حيرصتلا اذه نم تبضغ ٠ ةلودلا ١ نأ فيرطلا نمو

 ‹ ريطخلا حيرصتلا كلذ حيحصتب « نيراجاج » ترمأ كلذل ! داحلإلا نم اًماع نيسخ

 ملف هللا نع ثحبأ تيضمف نوكلا ةعور ىنتذخأ . . ١ : ةيناثلا ةءارقلا ىف هيلإ فاضأف

 ! قيلعت ريغب . . دحاولا حيرصتلل نيتفلتخملا نيتءارقلا نيتاه ءابنألا تالاكو ترشنو «!هدجأ

o % % 

 اهوعدي وأ « هللا درجو ىلع اهضديل لزنم باتک الو لوسر ی ةرطفلا جات ا. .معن

 . .هللاةدابعل

 قح هردقتو « هتقيقح ىلع هللا فرعتل « لزنملا باتكلاو لوسرلل ةسام ةجاح ىف اهنكلو

 تاولص مهيلع « مهماوقأ ىلإ اًعيج لسرلا ةمهم تناك كلتو . ةقحلا ةدابعلا هدبعتو « هردق

 ىلص - ريحآلا لوسرلا ءاج ىتح . . اًعيج ةلزنملا بتكلا ةمهم كلت تناك اك « همالسو هللا

 نم هيدي نب امل اقدصم ريحألا باتكلا ءاجو « ةفاك ةيرشبلا بطاخيل « - ملسو هيلع هللا

 . هيلع اتميهمو باتكلا

 . . هللاب مهفرعيل - ءيش لك لبق ءاج

 !؟ هنوفرعی اونوکپ مل وأ

 ضبني ال « ىرخأ ةيحان نم ةدراب ةينهذ ةفرعمو . ةيحان نم ةصقان ةفرعم اهنكلو ! ىلب

 . ضرألا عقاو ىف ىلمع كولس الو يح نادجو ىلإ لوحتت الو « بلقلا اب

 نم مهتلأس نئلو » : هللاب مهتفرعم برعلا ىلع لجس نآرقلا نأ ايثك رظنلا تفلي امو

 : ! « نوملعي ال نيذلا ١ - كلذ عم - مهامس مث“ « هللا نلوقيل ضرألاو تاواسلا تلخ

 . « موق لثم نوملعي ال نيذلا لاق كلذك»

 . ٠١١ : ةرقبلا ةروس (۲) . ۲: ناقل ةروس (۱)
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 هيلإ فيضي مه اًديصر ةقباسلا ةفرعملا هذه لعجي ملو . الع ةقباسلا مهتفرعم ربتعي ملف

 ةطقن نم مهعم أدبو « ةلاهجو ًالهج اهربتعاو « اًرع اهاع (نإ . هللا نع ةديدج تانايب

 ! « نوملعي ال » مهغأ رابتعاب « رفصلا
 « تامولعملا» تاذب ادب « رفصلا ةطقن نم مهعم أدب نيح هنأ كلذ نم بجعألا لب

 ! لعفلاب ميدل تناك ىتلا « تانايبلا» و

 . « قلع نم ناسنإلا قلخ . قلخ ىذلا كبر مساب ارقا »
 مهتلأس نئلو » : مهيلع نآرقلا هلجسو « مدل اًفورعم ناك ناسنإلل قلا اوه هللا نوکو
 ! للا نلوقیل مهقلخ نم

 انإ الك ١ : مهيلع نآرقلا هلجسو « كلذك مه اقورعم ناك قلع نم اًقولخ ناسنإلا نوكو
 .” « نوملعیامت مهانقلخ

 دعب ايف تذج دق تناك نإو . . ةديدج « تامولعملا » و « تانايبلا ١ نكت ل انه یلإف

 ءرفصلا ةطقن نم ءادتبالا دنع هنآ مهلا امنإ . . اه نيركنم اوناك وأ اوملعي اونوكي مل ءايشأ

 اها ىتلا ةقباسلا ةفرعملا كلت نيب نذإ قرفلا اف . . لعفلاب ميدل ةدوجوملا تامولعملاب أدب

 اهتاذ ةفرعملا هذه نيبو « نوملعي ال نيذلا » اب مهامسو « ًالصأ ةدوجوم ريغ اهربتعاو ارح

 ! ؟ دیدج نم مدقت
 . .ةفرعملا ةقيرط ىف هنكلو « اهعاذ ١ تامولعملا» ف سيل قرفلا

 نأ امه داري انهو . هدحو نهذلا طيح ىف ةمئاق اهنأل ةتيم ةدراب تامولعم تناك كلانه

 ىف ضبنتف « بلقلا ىلإ لقتنت انإ « نهذلا ىف ْنكتست ال األ ‹ ةضبان ةيح تامولعم نوكت
 . ىنایإ كولس ىلإ لوححتف « يح نادجو

 ملع ىذلا مركألا كبرو ارقا . قلع نم ناسنإلا قلخ « قلح ىذلا كبر مساب ارقا ١
 كبر ىلإ نإ . ىنغتسا هآر نأ « ىغطيل ناسنإلا نإ ! الك . ملعي ملام ناسنإلا ملع « ملقلاب

 . .٠ . . ىعجرلا

 ناسنإلل هللا ميلعت كلذك الو . . « تامولعم » درج قلع نم ناسنإلا قلخ ءيجم ال انه

 ىغبني اب «ملعلا بهإو قلاخلا هللا وحن ناسنإللا نادجو كيرحتل ناثيجب نإ . . ملعي مل ام

 دج ناسنإلا نأل « لعفأ ةيناثلا تناك ابرو . . ميلعتلا ةمعنو « قلخلا ةمعن ىلع ركشلا نم

 ايئاقلت اذكه قلخب مل هنأو هقلخ ىذلا وه هللا نأ ىسني ! یسنیف « لعفلاب قلخ دقو هسفن

 . ٠۹ : جراعملا ةروس (۳) . ۸۷ : فرحزلا ةروس ( ۲ ) . ١-۲ : قلعلا ةروس ( )١
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 ةلاح نم هسفن نيع مامأ ناسنإلا لقتنيو « كردم ناسنإلاو متي ميلعتلا نكلو . قلاخ ريغب

 هيطعت ىذلا ءاجيإلا اذهو . . اهردقيو ةمعنلاب سجي نأ ىرح وهف « ملعلا ةلاح ىلإ لهجلا

 مدطصن نيح اًضاو نيبتي « هللا ركشل نادجولا كيرحت وهو « ةروسلا نم ىلوألا تايآلا
 ةلاح ىف لب « ىغبني اك ركش ةلاح ىف ال « معنلا كلتب هيلع معنملا ناسنإلا كلذ ةلاحب

 بہسلا تاذ نأ ىأ !!هاطعأ هللا نأل ؟ یغطی اذالو « ! یغطیل ناسنإلا نإ ! الک » : نایغط

 هذهو ! رفكلاو نايغطلا ىلإ ىدؤي راص « ركشلاو ناميإلا ىلإ ىدؤي نأ ىغبني ناک یذلا
 كرحت ىتلا ىه « نوكت نأ ىغبني ناك ىتلا ةلاحلاو « لعفلاب ةمئاقلا ةلاحلا نيب ةقرافملا

 ءيجب مث . . اهازإ ةرطفلا ميلسلا ناسنإلا بجاوو ةيئابرلا ةمعنلا ةميقب ساسحإلل نادجولا

 نإ» : ةقباسلا ىلإ ةفاضإلاب « ىرخأ ةكرح نادجولا كرحيل ةروسلا نم لوألا عطقملا اذه ماتخ

 لع عل دقو قحا رغب ضزلا ف شفتلا ٠ ي ريغصلا ةيغاطلا اذه ودبيف « ىعجرلا كبر ىلإ

 هترمآ مث « قلحلا ىلع لاعتم شفتنم رئاس وهو هقيرط تعطق دق ةرابج ادي نإ ! ةأجف قيرطلا
 هب ترفكف هلک كلذ كحنم ىذلا « كبر » ىلإ . . هللا ىلإ ؟ نيأ ىلإ عوجرلاو ! عوجرلاب

 مامأ ٌدايلذ : قحا هناكم ذخأيف « نوتغملا هنايغطو « لطابلا هّشافتنا هنع لوزي انهو ! تيغطو

 . هردق قح ردق |ف « ىطعآو قلخ ىذلا برلا
 . حبصتل « ةدرابلا ةئيملا ةنسآلا اهتلاح نم « تامولعملا » كلت تلقتنا فيك انل نيبتي اذكه

 ةفرعم نيب قرفلا كلذك انل نيبتيو !ىعقاو كولس ىلإ مث نم لوحتتل «بلقلا ىف اًيح اًضبن
 تاواسلا قلخ نم مهتلأس نئلو» : اهنع هللا لاق ىتلاو « قلاخو دوجروم هللا نأب ىلهاحلا لجرلا

 هللا ىّمس اذال كردنف « اهتاذ ةقيقحلا هذمب نمؤملا لجرلا ةفرعم نيبو " « هللا نلوقيل ضرألاو

 » مهيلع اهلجس ىتلا تامولعملا كلتب مهتفرعم مغر  نوملعي ال نيذلا ١ ةيلهاحلا برع

 !نووتسی ال مہنإ !الک'" (؟نوملعیال نیذلاو نوملعی نیذلا یوتسی له» : هناحبس لاق اذالو

 دق نارقلا دجن . هناحبس هللا نع «تامولعم» نم برعلا دنع ناك ام لك انعبت اذإو

 . . لمكي مث هنم ًادبيل الو ءّملع هربتعیل ال ‹ اب مهملع مهيلع لجس . ةلماعملا تاذ اهلماع

 یتا ةصاخا تقیرطب کلو «تامولعلا تاذ نم : . دیدج نم آدبیو « اغ وحمیل لب | اک

 نوكت دق « مهولق ىف ةديدج ةرذب تبنتسي تسي عقاولا ف هنإ ! یعقاو كولسو يح ضبن ىلإ اهوحت

 !ديكأتلا هجو ىلع اهريغ اهنكلو « لبق نم ةدوجوم تناك ىتلا ىلوألا ةرذبلا نم هباشم اهيف
 . امامت ةديدج . . اهريغ هذهو !تابنتسالل حلصت تداع اف تنفعتو تنسأ ةميدقلا نإ

 م

 . ٩ : رمزلا ةروس )۲) . ۲١ : ناسمقل ةروس (1)
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 . ءانلاو ةوقلاب ةديدجلا ةرذبلا دميل ٠ ضبنيل بلقلا كيرحت دعب . . ديدج نم تبنتست
 تناك هنإ مهوقب ةيلهاجلا ىف برعلا نع نيعفادم نوبتكي نيذلا لضأ اف .. كلذل

 اونوكي مل مہنإ - لعفلاب لوقي مهضعب لب - اولوقيل نوديري ! ٩ تامولعم » و ةراضح مهدنع

 ! نيلهاج
 ! تامولعم اب رمألا نوسيقي ذإ مهلضأ ام

 كلذ عمو 1؟ نيرشحلا نرقلا ىف مويلا ابروأ دنع ام تامولعملا نم برعلا دنع ناك لهف

 ‹ نآرقلا لوقي اك « مهأل ! تاذلاب تامولعملا هذه قيرط نع « ةيلهاجلا ةمق ىف مويلا ابروأف
 . مهاقشأو مهلضأو « مهسفنأ مهاسنأف هللا وسن ١ و « ملعلا نم مهدنع ايب وحرف ١

 ! هيف نوهیتیف « هب نوهیتی یذلا مهملعب

 ةدابع ىلإ ىدؤت ةقيرط . . ةفرعملا ةقيرط اهنكلو . . انفلسأ اك تامولعملا تسيل اهنإ

 . !؟ ناطيشلا ةدابع ىلإ ىدؤئ م . .؟هللا

%# #% # 

 . اهلك ةيكملا روسلا ىف ديحولا عوضوملا وأ ىسيئرلا عوضوملا ىه ةديقعلا نإ انلق

 ىلإ تامولعملا لوحت ىتلا ةينآرقلا ةقيرطلاب « هللاب فيرعتلا وه ةديقعلل ركألا بابلاو

 ىف نآرقلا ةي ةقيرط نع ليصفتلا نم ءيشب هللا ءاش نإ ثدحتنسو .. كولسو يح ضب

 ةقيقحو ةيهولألا ةقيقح ىلإ | هظقويل ىرشبلا بلقلا ىف اهيلع عقوي ىتلا راتوألاو «هللاب فيرعتلا

 . هللا رمآ ىلع ميقتسيو « ةقحلا ةيدوبعلاب هللا ىلإ هجوتيف « ةيبوبرلا

 باوبآ ربكآ ناک نإو « هناحبس هللاب فيرعتلا نإ : لصفلا ةمدقم ىف لوقن انه انكلو

 كانهف . اهنيكمتو ةديقعلا تيبثتل نآرقلا همدختسي ىذلا ديحولا بابلا سيل هنآ الإ « ةديقعلا

 « . . ىحولاو تاوبنلاو لسرلاو بتكلاب نايإلاو « رحآآلا مويلاب ناميإلا : كلذ بناج ىلإ
 ةيناميإلا قالحألا كانهو « مدآ عم ناطيشلا ةصقو مدآ ةصق كانهو « ءايبنألا صصق كانهو

 كئلوأ لكو .. اهذبن ىغبني ىتلا ةيلهاجلا قالحألا نم الدب اهب قلختلا ىغبني ىتلا

 . امماوبأ نم اباٻ رتعی ٺیحب « اهخسریو اهدکؤیو « ةديقعلاب اًقيثو اًطابتراطبترب

 نايبو « ةديقعلا باوبأ نم ىربكلا ةتسلا باوبألا كلتل ليصفت ثبدحلا نم ىلي ايفو
 . سانلل اهنيبيل نآرقلا ءاج ىتلا ةحيحصلا ةديقعلا نيبو اهنم لك نيب طابترالا

 ۰ ۱۹4: رشحل ا ةروس( ۲) , A^ : رفاغ ةروس( 1 )
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 هللا نامتيإلا

 ةيهولألا ةيضقف « ةّيندمو ةّيكم « هلك نأرقلا ىف ىسيئرلا عوضوملا ىه ةديقعلا تناك اذإ
 . باتكلا عومجم نم ربكألا زيحلا لمشت ىتلا ىهو « ةديقعلا ىف ىسيئرلا عوضوملا ىه

 ةقيقحلا ىه - ةهج نم - ةيهولألا ةقيقحف . . هيف ةبارغ ال ىذلا ىعيبطلا رمألا وه اذهو
 ىربكلا ةزيكرلا ىه ىرخأ ةهج نمو « اهب هلك نوكلا موقي ىتلا « هلك دوجولا اذه ىف ىربكلا
 . «ناسنإلا » ةديقع اهيلع موقت ىتلا

 راكنإ نم اًئشان سيل ةديقعلا نع رركتملا نآرقلا ثيدح نإ لبق نم انلق دق انك اذإو

 ةبسنلاب ىعيبطلا رمألا وه نإ « « نيد » باتك نآرقلا نأ نم اًتشان الو « ةيلهاجلا ىف برعلا
 نإ ىرخأ ةرم انه لوقن كلذكف « عوضوملل ةيتاذلا ةيمهألل ةبسنلابو « هتاذ ناسنإلا نيوكتل

 تايلهاحلاو - ةيبرعلا ةيلهاحلا فارحنا هببس سيل نآرقلا ىف ةيهولألا نع بهسملا ثيدحل ا

 ثدحتت تلظ _ نيكرشملل ال - نينمؤملل تلزن ىتلا ةيندملا روسلا نإف « هلل اهروصت ىف اهلك

 بئاج لك نم ةيضقلا هذمب ىرشبلا بلقلا راتوأ سملتو « باهسإو ةضافتساب ةيهولألا نع
 ةيمهألا كلت ةيهولألا ةيضق ىلوي نآرقلا نأ ف كش انيدل دوعي ال ثيحب «ةبسانم لك ىو
 قلعتي ببسل نكلو « ةيبرعلا ةيلهاجلا فارحنا وهو ضراعلا ببسلا كلذل ال ىمظعلا

 ةمثاد ةجاح ىف نولازي ال - نينمؤم اوناك نإو - نينمؤملا نآو « هتالاح لك ىف هتاذ «ناسنإلاب»
 . .ركذتلا ىلإ

 هنادجو الو هدحو هلقع ال « هلك « ناسنإلا » عومجم ةيهولألا ةيضق ىف بطاخي نآرقلاو
 ‹ ارېدمو القم : هتالاح عیمج یف كلذك هلع ثدحتيو « هتالاح عيمج یف هبطاخیو ؛ هدحو

 ااثتسم < ةريصبلا قلخمو ةريصبلا حتفتم « سحلا دلبتمو نادجولا يح « اًطباهو اًدعاص

 ىلع [یقتسم < اًیفاغو اًظقی « الستسمو ابکتسم « اًیکاہو اکحاض « اقئاخو اًعلطتم « اًئداھو
 هيلإ لخديو بناج لک نم هب طيح - هبطاخب وهو - هنأ اک . . لیبسلا نع اًځناجو هللا رم
 نم «هلوح ةيراجلا ثادحأالا نم « همامأ ةضورعملا نوكلا ةحفص نم : هسفن راطقأ لك نم

 هكردت ال امو ساوحلا هکردت ام « ةرحنآلا دهاشمو ايندلا دهاشم نم « اهيف ىر امو هسفن
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 بركلا ةعاس ىف هزجعب اّرَقم « اج اتع اًقيعض ارجاع : هسفن ةقيقحب ههجاوي اک . . . ساوحلا

 نع ىنغتسا هنأ نظيو « رقو ةدشلا ىهتنت نيح اًيغاط ركتسم « ةدشلا ةعاس هللا ىلإ اًئجتلم

 !. . نيلصملا الإ ! هللا

 ةقيقل حتفتي ىتح ىرشبلا بلقلاب لظي ةطيحملا ةلماشلا ةمئادلا ةهجاوملا هذهيو

 ! ناميإلا ىلع ميقتسي مث « بلقلا ىف ناميإلا رقتسي مث « اہب نمؤي مث « ةيهولألا
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 نم كبر ذخأذإو » : هدبعتتو « هيلإ هجتتو « هنع ثحبت نأ ةرطفلا ىف عدوأ هللا نإ انلق

 !ىلب : اولاق ؟ مكبرب تسلأ : مهسفنأ ىلع مهدهشأو ٠ مهتيرذ مهروهظ نم مدآ ینب
 ۰ . 7« !اندهش

 نأ ىلع انلدت ءايشأ ظحالن اننكلو . . داهشإلا كلذ مت فيك - انفلسأ اك - فرعن انسلو

 هفرعتف ىدتمت دقو « رذلا اع ىف هيلع ثدهشأ ىذلا هلا نع ةثحاب هجنتف « ظقيتت ةرطفلا

 ةملا هعم روصتتو « هتقيقح ريغ ىلع هروصتتف . لضت دقو « هثدابع قح هدہعتو هتقیقح ىلع

 كرشتف «هل ةعاطلاو ةيدوبعلا صالخإ نم هناحبس هلل ىغبني ام ريغ ىلع هدبعت مث «ىرخآ

 ‹ هيلإ هجوتتو « هللا نع ثحبت نيلاحلا ىف اهنكلو . . ىرحلألا ةملآلا كلت ةدابعلا ىف هعم

 . هل ةيدوبعلا نم اًنول سر غو

 اذإف . . زتهتف ةنيعم تاعاقيإ ىقلنتل هناحبس هللا اهدعأ ىرشبلا بلقلا ىف راتوآ كلانه

 لك یف اهنکلو . . لضت دقو اهٹحب یف یدتہع دقو . هللا نع ٹحبت ةرطفلا تقلطنا تزتهأ

 !راہن وأ ليل ىف عطقنت ال اهزہع یتلا تاعاقیإلاو « راتوألا تزعها اذإ قلطنت لاح

 . . ىرشبلا بلقلا راتو ىلع عقوي عاقيإ مظعآ نوكلا

 . . ةلئاهلا هتماخضب نوكلا

 . ..  ةزجعمل ا هتقدب نوكلاو
 . . ناسنإ بلق هنم وجني نآ نکمی ال لئاه عیقوت ام*الک
 !راكفألا اهادم ىلإ لصت ال لب . . نويعلا اهادم ىلإ لصت ال ىتلا ةلئاملا هتماخضب نوكلا

 نم ةبيرق داعبأو ٠ ضرألا نم ةبيرق داعبأ ىلإ الإ لصبي الف ةدرجملا هليعب رظني ناسنإلا ناك
 ! اهتماخضب هلوت كلتو هذه تناكو . . ءاهسلا

 )١( فارعألا ةروس : ۱۷۴ .
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 تدازف . . ءاسلا ىف هرصبب لغوأو « ضرألا ىف هتيؤر تدتماف « ريظانملا عنصي أدب مث
 ءاسلا راوغأ نم هل فشكي « ديدج راظنم لك عم ديازتت تلظو « هسح ىف نوکلا ةماخض
 . . لبق نم هاري نکی م ام ةصاخ

 ! ماقرأ ىلإ تلوحتو . . سوسحملا ةماخضلا تدعت مث

 ! راظنملا هاريو . . ةيئوض ةنس فالأ ةعبرأ انع دعبي مجن اذه

 قيرط نع الإ . . لقعلا اهروصتي ال ةبسح ةيئوض ةنس فالا ةعبرأ ىواست ىتلا ةبسحلاو
 ! ماقرالا

 ! ماقرألا ةحول ىف طقف بتكت نإ ! ىّرن ال اًداعبأ لجسي هنإ . . ینورتکلإلا راظنملا ءاج مث
 !سانلا مامأ رباك ولو « تلفتي نأ دارأ ولو « سح ا اهعقو نم وجني نأ نكمي ال ةماخض

 ءارو ْنَم : ثحبت ةرطفلا قلطنتف . . ةلئاملا ةماخضلا هذه ىلع . . بلقلا ىف رتو زتو

 . ؟ قلاخلا نم ؟ ةزجعملا ةماخضلا هذه

 هيمستوأ . . « ةعيبطلا  هيمستف لضت وأ . . هتقيقح ىلع قلاخلا فرعتف . . ىدتهت مث

 ! ناک نم اتئاک
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 ! كلذك ةزجعم ةقد ةلئاملا ةماخضلا عمو

 . ءاوشع طبخ كرحبتي ال لئاملا مخضلا نوكلا اذه

 . . زاجعإلا دح غلبت ةقيقد ةكرح ىف ريسي هنإ

 اذه ىف اهنم نانثا ىقتلي ال نوكلا ىف موجنلا نم « نيياللا نييالم لب « نييالملا هذه

 . . هللا ءاشي نآ الإ . . مادص امهنيب عقي الو ‹ ضيرعلا نوكلا

 ! نوحبسپ كلف یف لک

 . .  ةيبذداحخلا)» ىمست ىتلا ةرجعملا ةقاطلا كلت اًعيمج اهطبرتو

 نآالإ . . مدطصت ىه الو فقوتت یه ال . . ةمظتنم ةكرح ىف اهلك كرحنت ثيحب اهطبرت

 ! هللا ءاشپ

 ! نابسحب رمقلاو سمشلاو
 یطخب ال قیقد نابسح
 1 ام ... ماع فلأل فوسخلاو فوسكلا اهيف بسحت ةيكلف لوادج شنت نأ عيطتست

 ! نوكلا ماظن هللا رغب
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 ىتلا .. ةقيقدلا ةيكلفلا تاعاسلا اهيلع طبضت ىتلا ىمظعلا ةعاسلا وه نوكلا لب

 كانه لب . . ( ةيناثلا نم نيتس نم دحاو ) ةثلاقلاو ةيناثلاو ةقيقدلاو ةعاسلاب تقولا بسحت

 !كالفألا ىلع كلذك ةطوبضم . . ةيناثلا نم ءزج فلآ ةئام نم ءزجب بسحت تاعاس مويلا

 مئ
 ! ءاضفلا ىف قسقسي ىذلا ليمجلا روفصعلا اذه

 ! ةقدلا ةغلابلا ةقيقدلا ماغنألا تاذ ةقسقسلا هذه تعمس له

 . . شيرلا نوللا رئاطلا اذهو

 وأ تائم ىلع ناولألاو طوطا تلخادت فيك ؟ تنل فيك ةدرفم ةشير لك تبأر له
 !؟ زاجعإلا ةغلابلا ةقيقدلا ةحوللا ىف اناكم ذخأت لك تاريعشلا نم فولأ

 ىح وهو نيعلاب ىري داكي ال ىذلا قيقدلا نئاكلاو . . ةنولملا ةقيقدلا ةرهزلاو
 !ةايحلا لمتکم

 هتماخضب عوري ىذلا مخضلا نوكلا كلذ ىف ةغلابلا ةقدلا كلت ىف زاجعإ یا

  !؟راصبالاو سجل ا

 . . هللا نع ثحبي ثعبني الو ةزجعملا ةقدلا كلت تاعيقوت نم وجني نأ نكمي بلق ىأو

 !؟ هاده ىلإ لصو مآ كلذ دعب لض ءاوس
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 . . ىرشبلا بلقلا راتوأ ىف ةرثؤملا تاعاقيإلا نم كلذك ةايحلاإو توملا

 لفطلا روصتي « ةقيقحلا زيمي ال ىذلا لايخلاو ةقئافلا ةيويحلا تاذ ةلوفطلا ةلحرم ىف

 ىلع ةروصلملا ةبعللا نع ًالضف . . ضزألا ىتح . . طقاحلا ىتح . .زييمت ريغب ءيش لك ىف ةايحل ا

 روصتي ةمدصلا هلؤتو طئاحلاب مدطصي وأ ضزألا ىلع عقي نيحو . . ناسنإ و ناوبح لكش
 برضت نب هل مقتنتف همآ یٹأت نیح اًیقیقح اصر یضری كلذلو ! هتبرض ىتلا ىه ضرألا نأ

 ! ءاكبلا نع فكيف . . ىه هتعجوأ اك اهتعجوأ دق اه مألا ةبرض نأ روصتيو ! اهديب ضرألا
 روفصعلاو توكتكلاو بلكلاو ةطقلا نأ فرعيف « ءايشألا نيب زيمي أدبي يلق ربكي نيحو

 ةيح تسيلف اجريغو اصعلاو ةبعللا امأ . . هلثم كرحنتو برشتو لكأت األ « ةيقيقح ءايحأ
 ةدماج لا تانثاكلا هذه ىلع ىفضي  هلايخ ةعسو هتيويح طرفل - كلذ عم هنكلو . . ةيقيقح

 لماعتي ال اهيلع تہري وأ امبرضي وآ ةبعللا ملكي نيح وهف ! اهقدصي مث . . هدنع نم ةايح
 ةفيقحلا نيب امامت زيمي ال لايخ ىف « ةيح هبش وأ ةيح ىه الإ . . ةدماج اأ ىلع اهعم
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 ‹ ىرجتل امرضيو «ناصح اهنآ ىلع اصعلا بكريو كلذ نع ركي نيح ىثحو . . لايخلاو
 بحب هنكلو ةقيقحلا ملعي وهف ذثدنع ىتح . . اصعلا ال ةقيقحلا ىف ىرجم ىذلا وه هنآ ملعيو

 ! ةقيقح هنأك لايغلا ىري نأ َبحيو ةدماجلا اصعلا هذه ىلع ةايحلا علخي نأ

 . . هسح- ىف ةفينع ةداح . . تولا ةثداحبب اًموي ًاجافي هنكلو

 . .هئابرقأ دحأ ىف وأ . . تيم روفصع ىف وأ « اہب بعل یتلا ةطقلا توم یئ اہ ًاجافی

 . .بيجتسيالف هيقسي وأ همعطب نآ لواحجيو . . كرحتي ال روفصعلا وأ ةطقلا نب ًاجافي
 . . تام هنإ : هل لاقیف ؟ برشی الو لکی الو كرحتي ال اذا : ذئدنع لأسیو

 ؟ تولا ىنعم امو !؟ تام . . ! ةمخضلا ةأجاغملا ثدحت لئدنع

 بيغيس هنآ هانعمو . . قطنيو برشيو لكأي نأ ىلع ةردقلاو ةكرحلا دقف هانعم نأ ملعتيو
 . . دوعی الف هلاع نع

 األ .. اًدبأ كلذ دعب هسح نع بيغت ال اًعلاب اًتزح هنزحت ىتلا ةداحلا ةمدصلا هذه

 ةرم لك ىف لظيو . . هيلع ةزيزع ءايشأ وأ اًصاخشأ هملاع نع بّيغتف- رركتث نأ دبالو - رركنت

 . . اهقارف ىلع ملألا هغدلي

 تدادزاو رک الکو .. قمعتت لب راثآلا هذه هنع لوزت الف . . رکيو لفطلا رکيو

 . . دوجولا نع اهنم بيغي نمب هرثأت داز ءايشألاو صاخشألا عم اًقثوت هطباور
 ال .. مهرعاشمو رشبلا ةايح ىف اج رثألا ةقيمع « ةايحلاو توملا ةرهاظ « ةرهاظلا هذه

 . .رصقيوأ لوطي زازتها ریغب مجتايح یف رمت نآ نکمی الو . . اّسح مهدلبآ یتح اهنم وجني
 . .رثأتلا ةفيمعلا ةرهاظلا هذه ءارو اع لاوس مهسح ىف ظقوت نأ نود رمت نأ نكمي ال مث

 ؟ ةايحلا حنمي دجوم نم اه دبال سيل ؟ةبئاقلت نوكت فيكو ؟ ةيئاقلت ؟ ةايحلا ثدحت فيك

 ؟اهتيويح لكب ةظفتع دبألا ىلإ ءايحألا شيعت ال اذال ؟ توملا ثدحم اذال ؟ فقرنت اذالو

 ةروص ةيأ ىف. .ادبأ تانئاكلا ىلإ ةايحلا درعت الأ ؟ ةياهنلا ىه له؟توملا ءارو اذامو

 ؟ روصلا نم

 راتوأ ىف ةرثؤم تاعيقوت ىه « ىرشبلا نئاكلا اهعقو نم وجني ال ىتلا تالؤاستلا كلن

 مث . . ةايحلا ذخأيو ةايحلا حنمي ىذلا . . تيمملا ىيحملا قلاخلا نع ثحبي هثعبت « بلقلا

 . .ءايشألا نم اًئيش وأ « ىوقلا نم ةوق هروصتيف لضي وأ « هتقيقح- ىلع هللا فرعبف یدتہب
۰ # QF 

 ىلع تاعیقوت تاذ اض یھ . . عباتتلاو ثودحلا نع فكت ال ىتلا ةيراج لا ثادحأألا

 . . ىرشبلا بلقلا راثوأ

 ؟ اهءارو ْنَمو ؟ اهءارو اذام ؟ ثادحألا ثدحت فيك
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 ؟ هتمكح امو ريبدتلا رس امو ؟ ریبدتب ثدحت مآ ؟ ءاوشع طبخ ثدحت

 لصو ىذلا خيشلا كلذو . . ديلو ىلإ ةداح ةف ىف هلهآو تومي ىذلا ديلولا لفطلا اذه

 ! دعب حزحزتي الو رمعلا لذرأ ىلإ

 -روظنملا ىف - اه لئاع ال ام وعي ناك ةرسأ ءءاروو هبابش ناوفنع ىف تام ىذلا باشلا اذه

 ! دعب توم ا هيتأي الو ةكرحلا ىلع ىوقي ال ىذلا ضيرملا كلذو . . هربغ

 ءزج هنم قبي أ امامت هراوج ىلإ نالفو . . نالف هنم اجنف ةرايسلا باص ىذلا ثداحلا اذه

 ! ءزج ىلع

 دجال ىذلا ريقفلا اذهو . . اًدودح هقافنإال الو اًرصح هلاومأل فرعي ال ىذلا ينغلا اذه

 هموپ توق

 فهلتب ىذلا كلذو . . هرعاشم ةقاط نع ضيفت ىتح دافحألاو دالوألا قزري ىذلا اذه

 . ةايحا ىف هفلخم دحاو دلو ىلع

 . . هناكم لتحا ىذلا كلملاو . . ىوه ىذلا كلا اذه

 . . سانلا نيب ةلوادتملا مايالا كلت

 ؟ . . ریبدت اهمکحب له ؟ رس اهءارو له ؟ ءاوشع طبخ یه له

 !؟ ريبدتلا بحاص نمو

 . . هيف ريكفتلاو . . هنم ةرحلا نم وجني ال اًسح سانلا دلبأ ىتح . . رح ءىشل اإ الأ

 ‹قحلا هللا ىلإ ىدتهم مث . . ثادحلأالا ءارو اذامو ؟ ثادحألا ءارو نم : لءاستي حوري مث

 . . هيتلا ىف لضي وأ
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 . . ءىش اهزجعي ال ىتلا ةردقلا ىف ربكفتلا ىلإ ءاحلإ هئجلي مئادلا ناسنإللا زجع

 هل یضقتو « اهنضح یف هذخأتو « هعضرت همأ الولو . . ءىش لک نع ارجاع لفطلا دلوي
 . . شيعي نأ نکمأ ام اهلك هجقاوح

 . ءايشألا ضعب ىلع ةردقلاب سجي أدبي مث
 كرو .. هيمدق عباصأو هيقاس تالضع كرو . . هدي كريو . . هعباصأ كرجب أدبي

 . . دعب هرداغي نأ عيطتسي ام مألا نضح لخاد هلك اذه نكلو . . هسأر

 ١ تاكرحلا ضعب كرحتي نضحلا جراخ ىف نآلا وهف . . ةردقلا نم ديزمب سجي مث
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 . ديزملا ىلإ علطتي هنكلو . . كلت هتردقمب كش الو ًالئاه احرف حرفيو

 ئاب فرقو لإ عع د ۰ ۰ شتا لع هب ریش یی یا

 ىشملاو تباثلا فوقولا ىلإ علطتي هنإ . . موقيف دوعي مث طقسيو حنرتي ىشميو فقي مث
 . نكمتملا

 . بابلا ةركأو ةذفانلا لوطي نآ ديري هنإ . . موي تاذ كلذ ىلإ لصيو

 نم ديزمو ةوقلا نم ديزمو ةردقلا نم ديزم ىلإ علطتي مث . . موي تاذ كلتو هذه لوطيو
 . نكمتلا

 معلطتلا نع فقوتي لهف . . هادم ةوقلا نم غلبيو . . ربكي نأ هللا ءاش اك . . ربکيو

 ؟ نيكمتلا نم هيلإ لصو اهب ىفتكيو « ةظحل

 !! ةردقلا نم اًديزم غلب املك زجعلا نم ديزمب سحيل هنإ الك

 ىلإ علطتلاب كلذ هارغأ ةردقلا نم ءىش ىلإ لصوت املكو . دح دنع فقت ال هتاعلطت نإ

 ام ءىش ىلإ لصيو . . ديدج نم لواجيو . . ديزملا كلذ نع زجعلاب سحيف « ديزملا

 . زجعلاب سحيف . . علطتيف . .ديري
 ىف ةديدج راوغأ ىلإ اًدغ لصي دقو .. رمقلا ىلإ لصوو . . ةيوونلا ةقاطلا رجف دقل

 وأ ؟ علطتلا نع فكف هلك كلذ هعبشأ لهف . . لبق نم اهب ملي ناك ام حيسفلا نوكلا

 . . ؟ زجعلاب سجي دعي ملف هاضرأ

 لك ىلع ةلماكلا ةرطيسلا هل نوكت نأ ديري ! اًدبأ زجعي الأ ديرب ةقيقحلا ىف هنإ ! الك

 ! نوکی نل كلذ نأ فرعي هنكلو ! نوكيف . . نك ءیشلل لوقي نأ دیری . .ءيش

 .! تاقاطلا نم رحس اهمو « كالفألا ىلإ لصو اهم « زجعلاب سجي تف ايف كلذل
 نم « ءىش اهزجعي ال ىتلا ةردقلا كلت ىف ربكفتلا ىلإ ءاجلإ هئجلي كلذ مئادلا هزجعو

 الو . . هينغي ال ةردقلا نم اًناَتْف الإ . هنم ءىش ىلع وه ردقي ال ىذلا لئاملا نوكلا اذه ءارو

 . هیضري

 لالضلا ىف نعمي وأ . . ىدتهيف . . ةرداقلا ةردقلا كلت نع ثحبي قلطني لئدنع
 ٠ دملا
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 ضزألا ف رشب اهنم وجني ال ةحلم ةداح ةبغر بيغلا هانكتسا ىف ةبغرلا
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 . . ىرشبلا بلقلا ىف هب روعشلا نم رفم ال رمأ بيخلا هانكتسا نع زجعلاو

 هب یتا ام فافشتسا نولواجو « بیغلا ةقرعم لع نولاتجب - مدقلا ذنم = سانلا حوريو

 . ديعبلا وأ بيرقلا دغلا

 نومهلتسيو .. ىؤرلا نومهلتسي اوحارو .. ميجنتلاو ةفارعلاو ةناهكلا لإ اوآجل
 . . ريشت اهنكلو حضاو قطنم ىلع دمتعت ال ىتلا « سفنلا لخاد ىف ةنطابلا سيساحألا

 فلغملا . . نيعألا نع بوجحملا بيغلا نع رتسلا ةحازإ اهب نولواحي ةليسو لك ىلإ اوأج
 . . راتسألاب

 . نيقي ىلإ طق اولصي ملو
 . . بيصت وأ ئطخت تانهكت هیلإ نولصی ام لک

 . ميرث ال ةفهللاو . . وه امك اذاح . . وه أك اًيقاب زجعلا لظيو
 وه لب .. هدحو بيرقلا دغلا الو . . هدحو ديعبلا دخلا هانكتسا نع ازجع سيل هنإ

 هذه ىف لب . . ةظحل دعب لب . . نامزلا نم ةدحاو ةعاس دعب ثدحجم ام هانكتسا نع زجع

 ! راتسألاب ةفلغم اهتيقبو « بيغلا ملاع نم اهنم ءزج لطأ ىتلا ةظحللا

 دوعي . . ههانكتسا نع لماكلا هزجعو « بيغلا ءارو ةفوهلملا هتلحر نم ناسنإإلا دوعيو

 لض مأ هتقيقح ىلع هللا فرع ءاوس . . ءايافخ لك ىلع علطملا بيغلا اذيب طيحملا ! هلا ىلإ

 ! هاوس ىلإ هنع
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 نوكلا تاعاقيإ ىقلتتل « ةرطفلا ىف هللا اهعدوأ « ىرشبلا بلقلا ىف ةيرطف راتوأ كلت

 اك - اہنإ .. هللا نع ثحبت قلطنتف « تاعاقيإ نم ىقلنت اہب زتھتل . . دوجولاو ةايحلاو
 . ىرشبلا بلقلا ىف ةديقعلا تايحوم - لوقن نأ عيطتسن

 اهزهيل . . ةرطفلا ىف ةعدوملا راتوألا تاذ ىلع عقوي - للاب سانلا فرعي رمو نارتو
 : امه لوقي مث .. ! هللا هنإ : اه لوقيامطاعفنا ةظحل ىفو . . لعفنتف اهكرحيو ..

 . !«  هودبعاف ءیش لک قلاخ وه الإ هل ال ا

 هللا مکلف . ىلا نم تلا جرخو تيلا نم نح جرج ء وتلا بلا قاف هل 0

 ريدقت كلذ اًنابسح رمقلاو سمشلاو اتكس ليللا لعجو حابصإلا قلاف ؟ نوكفؤت ىن

 . ٠١١ : ماعنألا ةروس ()
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 انلصف دق . رحبلاو ربلا تاملظ ىف اهب اودتهتل موجنلا مكل لعج ىذلا وهو . ميلعلا زيزعلا
 انلصف دق . عدوتسمو رقتسمف ةدحاو سفن نم مكأشنأ ىذلا وهو . نوملعي موقل تايآلا

 انجرخأف ٠ ءىش لك تابن هب انجرخآف ءام ءامسلا نم لزنآ ىذلا وهو . نوهقفي موقل تايآلا

 بانعأ نم تانجو ةيئاد ناونق اهعلط نم لخنلا نمو « اًبکارتم اًبح هنم جرخن اًرِضَح هنم

 تايآل مكلذ ىف نإ . هعنيو رمثأ اذإ هرمث لإ اورظنا . هباشتم ریغو اهبتشم « نامرلاو نوتیزلاو
 هناحبس ملع ریغب تانبو نینب هل اوقرخو مهقلخو نجلا ءاکرش هلل اولعجو . نونمؤي موقل
 لك قلخو ةبحاص هل نكت لو دلو هل نوكي نأ ضرالاو تاواسلا عيدب . نوفصي اع ىلاعتو

 وهو هودبعاف ءیش لک قلاخ وه الإ هّلإ ال مکبر هللا مکلذ . میلع یش لکب وهو ءیش
 . < ربغلا فيطللا وهو « راصألا كردي وهو راصبألا هكردت ال ليكو ءىش لك ىلع

 ةقرو نم طقست امو « رحبلاو ربلا ىف ام ملعيو وه الإ اهملعي ال بيغلا حتافم هدنعو

 . ۲ نیبم باتک یف الإ سباب الو بطر الو ضرالا تاہلظ یف ةبح الو ‹ اھملعی الإ

 اًيشعو ضرالاو تاوامسلا ىف دمحلا هلو ‹ نوحبصت نيحو نوسمت نيح هللا ناحبسف »
 . اتوم دعب ضزألا ىيحيو « ّىحلا نم تيملا جرخيو تيملا نم ئحلا جرخي . نورهظت نيحو
 نأ هتایآ نمو . نورشتنت رشب متنأ اذإ مث بارت نم مکقلخ نأ هتایآ نمو . نوجَرَخن كلذكو
 تايآل كلذ ىف نإ . ةحرو ةدوم مكنيب لعجو . اهيلإ اونكستل اًجاوزآ مكسفنأ نم مكل قلخ
 كلذ ىف نإ . مكناولأو مكتنسلأ فالتخإو ضرألاو تاوامسلا قلخ هتایآ نمو . نورکفتي موقل

 تايآل كلذ ىف نإ . هلضف نم مكؤاغتباو راهنلاو ليللاب مكمانم هتايآ نمو . نيلاعلل تايآل

 ضزألا هب ىيحيف ءام ءامسلا نم لزنيو اًعمطو اًفوح قربلا مکیری هتایآ نمو . نوعمسب موقل
 اذإ مث « هرمأب ضرألاو ءامسلا موقت نأ هتايآ نمو . نولقعي موقل تايآل كلذ ىف نإ . اتوم دعب
 وهو . نوتناق هل لك ضرألاو تاوامسلا ف نم هلو . نوجرخت متن اذإ ضرألا نم ةوعد مكاعد
 وهو ‹ ضزألاو تاواسلا ىف ىلعألا لث ا هلو « هيلع نوهأ وهو « هديعي مث قلل ا ادبي ىذلا
 .« ميكحلازيزعلا

 ةرجش نم ضزألا ىف ام نأ ولو . ديمحلا ىنغلا وه هللا نإ . ضزأالاو تاواسلا ىف ام هلل »

 مكقلخ ام . ميكح زيزع هللا نإ . هللا تاملك تدفن ام رحبأ ةعبس هدعب نم هدمي رحبلاو مالقأ

 جلويو راهنلا ىف ليللا جلوي هللا نأ رت ملأ. ريصب عيمس هللا نإ . ةدحاإو سفنك الإ مكثعب الو

 نولمعت امي هللا نأو« ىمسم لجأ ىلإ ىرجم لك رمقلاو سمشلا رخسو « ليللا ىف راهنلا

 )١ ماعنألا ةروس( : ٠٠۳-۹۵ . ) ۲ماعنألا ةروس( : 0٩. ) ۳مورلاةروس( : ۲۷-1۷ .
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 ٠ ريبكلا ىلعلا وه هللا نأو « لطابلا هنود نم نوعدي ام نأو ىتحلاوه هللا نأب كلذ ؟ريبح

 عضت الو شنآ نم لمحت امو . اًجاوزآ مكلعج مث ةفطن نم مث بارت نم مکقلخ هللاو ١

 . ربسي هللا ىلع كلذ نإ . باتك ىف أالإ هرمع نم صقني الو رمعم نم رمعی امو . هملعبالإ

 ل نولکأت لک نمو . جاج حلم اذهو هبارش غ داس تارف بذع اذه : نارحبلا ىوتسي امو

 مكلعلو هلضف نم اوختبت رخاوم هيف كلفلا ىرتو «انوسبلت ةيلح نوجرختستو اًيرط

 ىرجي لك رمقلاو سمشلا رخسو ء ليللا ىف راهنلا جلويو راهنلا ىف ليللا جلوي . نوركشت

 .« ريمطق نم نم نوكلمي ام هنود نم نوعدت نيذلاو . كلم ا هل مكبر هللا مكلذ . ىمسم لجأل

Jمهنم دشا اوناکو ‹ مهلبق نم نيذلا ةب ةبقاع ناك فيك اورظنيف ضرألا ىف اوريسي م وأ  

 ." « میدق لع ناک هنإ | « ضزألا ىف الو تاوامسلا ىف ءىش نم هزجعیل هللا ناک امو . ةوق

 ىسنو ًالثم انل برضو ؟ نيبم ميصخ وه اذإف ةفطن نم هانقلخ انأ ناسنإلا ري م وأ »

 لكب وهو ةرم لوأ اهأشنأ ىذلا اهييجب : لق ؟ ميمر ىهو ماظعلا ييجي نم : لاق .هقلخ

 ىذلا سيل وأ . نودقوت هنم متنأ اذإف ازان رضحألا رجشلا نم مكل لعج ىذلا . ميلع قلخ

 دارأ اذإ هرمأ انإ . ميلعلا قالخلا وهو! ىلب ؟مهلثم قلخب نأ ىلع رداقب ضرالاو تاوامسلا تلخ

 . « نوعجرت هیلإو ءیش لک توکلم هديب یذلا ناحبسف ! نوکیف ! نک : هل لوقی نأ اًئیش

 مث « لفط مكجرخب مث « ةقلع نم مث « ةفطن نم مث « بارت نم مكقلخ ىلا وه »
 یمسم لجأ اوغلہتلو « لبق نم فوتي نم مکنمو « اسویش اونوکتل مث « مکدشآ اوغلبتل

 .(نوکیف . نک : هل لوق اهنإف ارمآ یضق اذإف « تیمیو ییحجی یذلا وه . نولقعت مکلعلو
 ب نا بو ن ماشي نل ب * ماب ام تلج ۽ سلاو تاوامسلا كلم

 2 ريدق ميلع هنإ . (يقع ءاشي نم لعجيو . اًتانإو اإ ذ مهجوزي وأ . روكذلا
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 لو هتزه اك هزہع دوعت الف ‹ ةروركملا ةبرجتلاو روركملا رظنملا ىلع دلبتيل ىرشبلا سحل ا نإ

 ىقلت ىهو ةرم لوأ اهتبحاص ىتلا ةينادجولا ةكرحلاو بيجولا امه رعشتسي الو . . ةرم
 اهعيقوت ىطعت الف « اهتلالد دقفت انه نمو . . زفوتملا حتفتلا سحلل ةلماكلا اهتنحشب

 ال هلعج ام هيلع « نار » دق بلقلا اذه نآأل .. ىرشبلا بلقلا راتوأ ىلع حيحصلا

 ۰ : اسىجچتسپ
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 ءدلبتف سحلا ىلع تنار ىتلا ةدلصلا ةرشقلا كلت حسميف ةذفلا هتقيرطب نآرقلا ىتأي انهو

 . . بيجتسي دعي ملف بلقلا ىلع تنارو

 ةنحشلا هل قتلطيف « حلا بصعلا ىلإ لصي - ةيساجلا ةرشقلا كلت ليزي نيح - هنأكلو

 لعفنيو . . ةديدجلا ةبرجتلا زازتها اه زتهيف . . ةرم لوأ اهاقلتي (نآك . . اهلماكب اهاقلتيف

 لوقي « هدشأ ةبرجتلاب لاعفنالاو « هتورذ زازتهالا غلبي نيحو . . ةرم لوأ اهشيعي نمك اهم
 هنإ . . تيمملا ييحملا هللا هنإ . . قازرلا هللا هنإ . . روصملا عدبملا قلاخلا هللا هنإ ! هللا هنإ :هل

 زجعي ال ىذلا رداقلا هللا هنإ . . ةداهشلاو بيغلا لاع هللا هنإ . . هيف امب هلك نوكلا ربدم هللا

 . ءىش هتردق

 .اليلد هيلع سمشلا انلعج مث « اًتكاس هلعجل ءاش ولو « لظلا دم فيك كبر ىلإ رت ملأ ١

 .“« . . ايسي ابق انيلإ هانضبق مث

 ؟ كهابتنا ريثي الو كسح تفلي ال « موي لك هارت ىذلا لظلا عم انه تن له ىَرُث

 ؟ لبق نم ناك اک لظلاب كساسحإ لظي مث نيتفلاسلا نيتيآلا ًارقت نأ عيطتست لهو
 ىطعت ىتلا ةدجلا هذه هحنمتل رصانع ةلج تلخدت دقو . كش الو ديدج نئاك انه هنإ

 ! اهتلالد هيطعتف « اهتنحش سحللا

 ال كنكلو « ناكم ىلإ ناكم نم هلاقتنا ىرتو « موي لك ةبيترلا لظلا ةكرح ىرت تنأف

 الو « كسح لغشي دوعي ال كلذ لجأ نمو « ةرهاظلا ةبيرقلا هبابسأ نع كسح ىف هب جرخت

 ال كلتو هذه ىفو « تقولا ريدقتل هيلإ رظنت و « رحلا نم اًبوره هؤيفتت نيح الإ هيلإ تفتلت

 ! حورتو اهوت نم يفطنت ىتلا ةرباعلا ةحمللا الإ كرعاشم الو كسفن نم لغشي

 . فالتحالا مات فلتخ « رحآ وج ف نيتيآلا عم انه كنكلو

 ءاقلت نم اكرحتم سيل لظلا نإ ! ةلهو لوأل كؤجفت دق ةقيقح عم ءدب ىذ ىداب كنإ
 ةكرح نم ةثشان امأب ملعلا اهرسفي ىتلا ةيرهاظلا سمشلا ةكرح نم اًيئاقلت الو « هسفن
 . . سمشلا لوح ضزألا

 ! هكرح ىذلا وه هللا نأل كرحبتم هنإ

 . !٠ اتكاس هلعج ءاش ولو « لظلا دم فيك كبر ىلإ رت ملأ »

 بسح ٠ اًيمتح ١ ارمآ هكرحت لعجت ىتلا ةرهاظلا بابسألا هذه ةديلو تسيل نذإ هتكرحف

 «نكسل اتكاس هلعجم نأ هللا ءاش ولو . هكرحو هدم ىذلا وه هللا نأل (نإو ! « ةعيبطلا نيناوق»

 )١( ناقرفلا ةروس : ٤٥-٤٦ .



 . . هللا هل هدارأ ىذلا هنوكس نم هكرحت نأ دوجولا ىف ةوق تعاطتسا الو

 ةياهنلا ىف اهنم ًاشنت ىتلا تافصلا كلت نوكلا عدوآ ىذلا وه ىلاعتو هناحبس هللا نوكو

 تكرح ىتلا ةيهّلإلا ةئيشلاب اًسأر كلصي ىنآرقلا ريبعتلا نكلو . ةقيقح هذه « لظلا ةكرح

 ىهو « اهئارو نم ىربكلا ةقيقحلا ةيؤر نع هنتفي ىذلا وه ةرهاظلا بابسألا اًيطختم « لظلا
 اهيمسيو « بابسألا كلتل ةئيشملا بسن حوريف « نوكيف نك ءىشلل لوقت ىتلا هللا ةدارإ
 . هللا نع هبلق دعبيو كلذ ءارج نم هسح دلبتيف « « ةيمتح ) اإ لوقيو “ ةعيبطلا نيناوق»

 ! هللا ىلإ ىرخأ ةرم هدريف « دعو هسح دلبت ثيح نم « كانه نم هذحأي ىنارقلا ريبعتلاو
 . . هللا ىلإ اندرتل « ةيآلا انضقوتست ىرحخأ ةرمو

 ! «اليلد هيلع سمشلا انلعج مث »

 ةكرحو « سمشلا دوجو نإ - ةرهاظلا بابسألا نم ىري ام بسحب -انل لوقي « ملعلا » نإ
 ىه هللا ةدارإ نإ انل لوقي ىنآرقلا يبعتلا نكلو . . لظلا ةكرح ىف ببسلا امه « اهوح ضرالا
 بابسألا تسيلف ! لظلا ىلع ًايلد سمشلا تلَعَج « مث » « ءادتبا لظلا تكرح ىتلا

 ريرقت دعب « « مث » ظفلب ىحارتلا ىلع ءىهت لب « ةيلات ءىجت اهنكلو « لصألا ىه ةرهاظلا
 ! نوكیف نک ءیشلل لوقت یتلا « هتئیشمب رمال هللا

 . . ةديدج ةكرح قايسلا عم كرحتن مث

 . « ايسي اضبق انيل هانضبق مث »
 اهيلإ تفلت ال وأ « اهيلإ تفتلت الف نيعلا اهارت ىتلا ةديئولا لظلا ةكرح روصي ريبعتلا نإ

 ىتلا ةروصلا رسأ نم تلفي نأ كلمي ال - ىنآرقلا ريبعتلا عم انه لاخلا نكلو . اهتيلكب
 ءاقلت نم اًعجار كرحتي ال انه لظلا نإ ! زجحم عادبإ ىف لئالقلا تالكلا كلت اهروصت
 . ىرخأ ةرم ىقيقحلا ببسلا عم اننإ . . اهفرعن ىتلا ةرهاظلا بابسألا رثأ نم الو « هسفن

 ةيفح ادي نأل !؟ اذا . . دما ام دعب اًعجار لفقي وهو لظلا ىلإ رظنن نيروهبم فقن انكلو
 ‹ ىرحأ ةرم هللا عم اندجت اذكهو | هللا دي امنإ . . لظلا ةكرحك ةديثو ةكرح ىف هيوطت ىتلا ىه
 اهكردت ال یتلا ۔ هناحبس - ةيفخلا هدیو « ةرداقلا هتردق  لظلا ةكرح لالخ نم  بقرن

 !راصبالا
 انيلإ هانضبق مث » : (انيلإ .. ةظفللا هذه وه ةيآلا ف ىنآرقلا ريبعتلا ىف ام عور نآ ىلع

 . اسي ابق

 !؟ هلك ةروصلا نايك ىف ةدرمملا ةظفللا هذه تلعف اذام ىردتأ
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 ! ضرألا ى انه ! انه « هتبوأو هباهذ ف ةديئولا لظلا ةكرح عبتت - كلايخب تنك دقل

 « ًاليلد هيلع سمشلا انلعج مث » : ًارقت نيح سمشلا ىلإ - لايخلاوأ - رصبلا كب دتميو
 دق ةروصلا راطإ دجت « انيلإ » ةملك ىلإ لصت نيح -ةأجف  كنكلو . كانه لايغلا كب ىهتنيو

 ! « انيلإ » ! دودح ربغ ىلإ ؟ . . ىلإ . . ضرألاو سمشلا زواجو « دتماو دتما

 ! ءاشيام كلايخ عنصيلو

 . « ربا فيطللا وهو راصبألا كردي وهو راصبألا هكردت ال »
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 للك مث . نوشرْغَي امو رجشلا نمو اًتويب لابجلا نم ىذختا نأ لحبنلا ىلإ كبر ىحوأو »

 ءافش هيف هناولأ فلتخم بارش اهنوطب نم جرخي « ًاللذ كبر لبس ىكلساف تارمثلا لك نم
 . « نوركفتي موقل ةيآل كلذ ىف نإ . سانلل

 . طاشنلاو ةكرحلا نع فكت داكت ال بوءد ةكرحتم تانئاك ىهو « لحنلا عم انه نحن

 اهيلع طحتو « ةرهز ىلإ ةرهز نم ريطت اهارن نيح اهطاشنو اهتكرحب لعفلاب انّسح تفلت دقلو
 اهراطإ ىف اهبقرن اننأل ؛ ىضمنو ةظل دعب اهاسنن انكلو . . ريطت مث ةرتف اهقيحر نم فشرت

 ىف ىتح انکلو « انباجعإو انبجعو « انلمأت رشت دقو . بسحف انساوح هكردت ىذلا بيرقلا

 ! بيرق ةياهنلا ف وهو . . هلالخ نم انلمأت ىذلا ىتاذلا اهراطإ نم اب جرخن ال كلذ

 ! رخآ طيح ىف ةظح لوأ نم ىنآرقلا قايسلا عم انكلو
 ! هللا عم اننكلو « لحنلا عم انسل اننإ

 « . . لحنلا ىلإ كبر ىحوأو »
 انفقوتست دق يتلا ةبيجحلا ةكرحلا كلت هسفن ءاقلت نم كرحتي ىذلا وه نذإ لحنلا سيلف

 ‹ هيلإ « ىحوأ ١ هللا وه نإ ! تاعاس یتح وآ « تاظحل عضب نایحألا ضعب یف اهدنع

 .« یده مٹ هقلخ ءیش لک یطعآ یذلا انہر ١ : هممأ ینعمب

 ىف تجرخ -ءدب یذ ٰیداب - األ ؛ بیرق نم انش یف لحنلا ةکرح یھتنٹ ال انه نمو

 رومأل هللا ريبدتب - مث نم - تلصتاو « همام إو هللا ىحوب تلصتاو بيرقلا اهراطإ نم انّح

 ! قافآلا ىف دتم قيمع عساو راطإ ىئ تلخ دف « هيف نم لکو هيف ام لکب نوکلا

 ةقيقحلا ىف ىدم عسوأو « كلذك ةيح ةكرح ةروصلا ىف ظافلألا اهمسرت ىتلا ةكرحلا نإ مث
 . اهقمعيو انّسح ىف ةروصلا داعبأ ىف دمي امن . . ةلهو لوأل نيعلا اهارت ىتلا ةكرحلا نم
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 ىأ « نوشرعي امعو رجشلا نمو لابحلا نم اه اًتويب ذختت ن هللا نم مامإلا ىقلتت لحنلاف

 دفنت  انلايخ ىلإ ةروصلا یحوت اک - یھ مث . . مورکلاک شورع یذ تابت نم رشبلا عرزی ام
 ! كانه اهتويب ذختتف رمألا

 اهشوشع ىنبت لحنلل نيعلا ةيؤر نيب انسح ىف ةروصلا « قمع ١ ىف حضاو قراف كانهو

 مث ىحولا هللا نم ىقلتت « ةيالا ظافلآ همسرت ىذلا راطإلا ىف اهتيؤر نيبو « كانهو انه

 ! « نوشرعي امنو » : هلوق نم ةروصلا ىف دتمي رحخآ عبو
 ! ءايحألاب ءايحألا ةقالع امنإ
 مهو - رشبلا شرعي ام اتوب ذختت نآ - ةيح تانئاك ىهو - لحللا ىلإ ردصي ىحولاف

 ىف متيف هديريو هللا هردقي ءايحآألا هذه نيب رزاتلاو نواعتلا نم عون كانه ودبيف - ةيح تانئاك

 ! ةايحلا عقاو

 : لحنلا ىلإ رداصلا ىحولا لصفي قايسلا رمتسيو
 . «اللذ كبر لبس ىکلساف « تارمثلا لک نم یلک مٹا

 نم لكأت اهسفن ءاقلث نم لحنلا نوكت نأ نيب ةروصلا قمع ىف فالتخالا ىرن ىرحأ ةرمو
 نوكت نأ نيبو « ةبيرقلا اهداعبأ ىف ةروصلا رصحن نيح اننيعأ رهاظل ودبي امك تارمثلا لك
 ةكرح لحنلا ةكرح نوكت نأ نيب مث . هللا نم اهيلإ رداصلا ىحولل ةيبلت اهتاذ ةكرحلا هذه

 اهفشتكي نأ ملعلل نكمي ةنيعم ةريتو ىلع ةقسنم ىتح وأ « اهرهاظ ىف ودبت اک ةيئاوشع

 ! هتئيشمو هناحبس هرمأب اه ةللذملا ابر لبس اهتكرح ىف ةكلاس نوكت نأ نيبو « اهلجسيو

 لك ىف - لماعتت ةينآرقلا ةروصلا ىف تنأ انيب « لحنلا عم لماعنت لوألا ةروصلا ىف تنأف
 ؛ رظنملا ةيام لوألا ىف هنكلو . . نيتروصلا ىف دوجوم لحنلاو ! هللا عم - اهتايئزج نم ةيئزج

 !فاطملا ةيادبو « رظنملا ةيادب ةيناثلا ىف وه منيب « فاطملا ةياهنو

 ! ؟ تاپآلا هذه تآرق نیح لحنلا نع وأ لظلا نع « كتامولعم » ترغت له

 هلكلو ‹ لبق نم ةمولعم تناك دقل . ةديدج تسيل اهتاذ ىف « تامولعملا ١ نإ ! الك

 نيح تامولعملا هذه يحب نآرقلا نكلو . كرحتي ال ىذلا نكاسلا درابلا تيما ملعلا كلذ

 نم اهفرعن انک یٹلا یه تسیل اہنأک يح ضفتنتف ةزجعمل ا هتقيرطب ىنادجولا هرج ىف اهضرعي
 ةروركملا ةبرجتلل دلبتلا انسح نع لاز نيح ! انرّتغت نيذلا نحن نإ ! ىه تبرغت امو ! لبق

 . . روركملا رظنملاو

٤ 



 ثادحآ عم كلذك اهعنصي وهف ةروظنملا نوكلا دهاشم ىف ةبيجعلا هذه نآرقلا عنصي اكو

 ! ءىجیس ىذلا لہقتسملاو « رم ىذلا ىضاملا

 ىلع انطبرو . ىده مهاندزو مهرب اونمآ ةيتف مهنإ : قحلاب مهأبن كيلع صقن نحن ١
 اذإ انلق دقل الإ هنود نم وعدن نل ضرألاو تاوامسلا بر انبر : اولاقف اوماق ذإ مهبولق
 نمت ملظأ نمف !؟ نيب ناطلسب مهيلع نوتأي الول ةمآ هنود نم اوذختا انموق ءالؤه . اططش

 مكبر مكل رشني فهكلا ىلإ اووأف هللا الإ نودبعي امو مهومتلزتعا ذإو ؟ اًبذک هللا ىلع یرتفا

 تاذ مهفهك نع روازت تعلط اذإ سمشلا ىرتو . اًقفرم مكرمأ نم مکل ٰیییو هتحر نم

 دهب نم « هللا تايا نم كلذ « هنم ةوجف ىف مهو لامشلا تاذ مهضرقت تبرغ اذإو نيميلا

 مهبلقنو « دوقر مهو اًظاقيأ مهبسحتو . اًدشرم ايو هل دجت نلف للضي نمو ِدتهملا وهف هلل

 مهنم تيلول مهيلع تعلطا ول . ديصولاب هيعارذ طساب مهبلكو لامشلا تاذو نيميلا تاذ

 ؟ متبل مك : مهنم لئاق لاق . مهنيب اولءاستيل مهانثعب كلذكو . اًبعر مهنم تئللو ارارف

 ىلإ هذه مکروب مكدحأ اوثعباف متبل مب ملعأ مكبر : اولاق ! موی ضعب وأ اموی انشہل اولاق

 نإ مهنإ . اًدحأ مكب نرعشي الو فطلتيلو « هنم قزرب مكتأيلف اًماعط ىكزأ ام رظنيلف ةنيدملا

 مهيلع انرثعأ كلذكو . اًدبأ اذإ اوحلفت نلو « مهتلم ىف مكوديعي وأ مکوه ری مکیلع اورهظی

 اونبا : اولاقف ‹ مهرمآ مهنيب نوعزانتي ذإ « اهيف بير ال ةعاسلا نو قح هللا دعو نأ اوملعيل

 . ٠ اًدجسم مهيلع نذختنل : مهرمأ ىلع اوبلغ نيذلا لاق . مهب ملعأ مهر « اًناينب مهيلع

 هدهشت عقاو ءأ ؟ ىورت « ةصق ١ انآ سحت لهف .. ىضاملا صصق نم ةصق كلث

 ؟ هثادحأب لعفنتو ةظحللا كمامأ

 ارظنم اًرظنم هعم شيعنو هبقرن انمامآ صخاش وه اذإف ءايحإ دهشملا ييحيل قايسلا نإ

 . . ةظحل ةظحللو

 . كلذ دكؤتل ىضاملا لعفلا ةغيص مدختستو « رهاظ وه اك ىضاملا ىف ةصقلا أدبتو

 عيطتسن ىتح ماعلا اهوجو اهعوضومو ةصقلا صاخشأ لثمتن اغير طقف كلذ ثدحم نكلو

 ! قايسلا لوحتي ذئدنعو . . وحلا كلذ ىف اهعم شيعن نأ

 ١ فهكلا ىلإ اووأف هللا الإ نودبعب امو مهومتلزتعا ذإو « .

 ةيتفلا ىلإ ةظحللا هجوي باطخ-ا نإ مآ يضاملا نع ةياور ىه لم ؟ ريبعتلا نم سعت اذام

 ؟ هللا الإ نودبعي امو مكموق متلزتعا دق متمد ام فهكلا ىلإ اوؤا - نآلا- مه لاقبف
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 . دوهشملا رضاحلا ىلإ ىورملا ىضام ا نم دهشملا ريغ ىذلا وه قايسلا ىف اًقيفط ايغت نإ

 ذإو» : لاق انإ . E لقي ل وهف

 . مهنع یوری الو مهبطاخم قايسلاف « فهكلا ىلإ اووأف ١ : ۰ .. مهومتلزتعا

 ! هيجوتلا نوقلتيو باطخلا نوعمتسي ةظحللا هذه ق رفح مناك مهبطاخي
 : عراضملا لعفلا مادختساب رضاحلا ىف قايسلا رمتسي مث

 مهو اظاقيإ مهبسحتو » « .. مهضرقت ) .ِ مهفهک نع روازت » « .. سمشلا ىرتو »

 . مهبلقنو ١ ( دوقر

 ىه ةديدج ةلحرم تآدبو « دوقرلا ةرتف روصت ىتلا ةلحرمل ا ةياهن ةصقلا تلصو اذإ ىتح
 انه هتکلو ١ . . مهانشعب كلذكو » : ىضاملا لعفلا مادختسا داع « مهداقر نم مهٹعب

 رييغتل ىأ « ةديدج ةقلح ميدقتل مدختسي ام ردقب ىضاملا نع ةياورلل مدختسُي ال كلذك

 ىتلاو ءاهثادحأ لكب ةقباسلل ةرياغملا ةديدحلا ةقلحلا هذه ةدهاشمل رعاشملا ةئيهتو «وجلا»

 ىحرسملا راوحلا ىلإ برقأ بولسأ مادختساب كلذو دوهشم رضاح اأك اهرودب ىه ضرعت
 تاذ ىف هعباتنو « ةظحللا انمامأ هارن عقاو هنأ راوحلا عم شیعنف ‹ ةيصصقلا ةياورلا ىلإ هنم

 ادنأل « انرطاوخ ىف ةيح ةصقلا لظت هلك اذهيو ! رارلا باحصأ نيب اهيف رودي ىتلا ةظحللا

 ! عامس درج اهنع عمست لو انمامأ صضرعت ١ اهاندهش ۲

 ناك نإو « ىنفلا عاتملا لجأ نم انه ةروسلا ف ىتأت ال كلت اهتيويح لكب ةصقلا نآ ىلع

 ‹ ةيهولألا ةيضقب ةطبترم ىتأت - نآرقلا ىف ءىش لكك - ىه انإو « هلماكب ققحتي ىنفلا عاملا

 ىه نإ « ةصقلا نايك لك ىف ةثوثبملا « ةظوحلملا ةيويحلا هذهو . اهيلإ ةيدؤمو « اهنم ةعبان
 . ناسنإلا بلق ىف ةيهولألا ةيضقب طابترالا اذه ءايحإل ةدوصقم ةليسو

 : هذه ىه اهتيلجتو اهطسبل ةصقلا تءاج ىتلأ ةرشابملا ةمدقملاف

 . «افسأ ثيدحل ا اذهب اونمؤي م نإ مهراثآ ىلع كسفن عخاب كلعلف »

 درپ امو نآرقلاب نونمؤي ال « نوبذکم موقلا نأ لوألا : نیتقیقح نمضنت - یرت اہک ۔ یھو

 هلل دمحلا » : ةروسلا نم ىلوألا تايآلا هتنمضت ام ىلإ عوجرلاب كلذو . ثعبلا ركذ نم هيف
 رشہيو « هندل نم اًديدش اّسأب رذنیل يق « اًجوع هل لعجي لو باتكلا دبع ىلع لزنأ ىذلا
 : اولاق نيذلا رذنيد اًدبَأ هيف نيثكام « اتسح ارج مط نأ تامام وامي نيل نينا

 . ٠ . . . الو هللا ذحتا

 )١( فهكلا ةروس :٦ . ) ) ۲فهكلا ةروس : ١
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 دق « مامتهالا دشأ رمألا اذه متهم - ملسو هيلع هللا ىلص - لوسرلا نآ ةيناثلا ةقيقحلاو

 . موقلا بيذكتل فسألا هب دتشا

 قيمعلا فسألا اذه - ملسو هيلع هللا ىلص - لوسرلا بلق نع فرصتل ةمدقملا رمتست مث

 ‹ موقلا فقوم اهلالخ نم حضتي ىتلا ةينابرلا ننسلا وأ ةينوكلا قئاقحلا نم ءىش ريرقتب

 : فاطملا ةياہن ىف مه مهريصم مٹ « هللا نازيم یف همیوقتو
 اهيلع ام نولعاجل انإو . المع نسحأ مهيأ مهولبنل اه ةنيز ضزألا ىلع ام انلعج انإ ١

 . « ارج اًدیعص

 هدصتق ةنيزلا هذه هنتفت مهيأ : رشبلا ء بال ٠ اه ةنيز » لعج دق « ضزرألا ىلع ام ١ لكف

 مث «هللا هلحأ ىذلا لالحلا بيطلاب ةنيزلا هذه نم مزتلي مهيأو « هنع هدعبتو هللا قيرط نع

 ىتاي هلک ضرالا ىلع ام نإ مث . هنع یو هب رم ایف هللا رمآ ىلع ةماقتسالاب ةمعنلا ركشي

 نم اًيلاخ « ارج اًديعص » وأ « افصفص اًعاق » - هللا رمأب - هيف بلقني رهدلا نم نیح هيلع

 ىزجي ثيح «نوبذكملا هب بذكي ىذلا ثعبلا كلذ بقعيو « سانلا نتفت تناك ىتلا ةنيزلا
 ارش ةرذ لاقثم لمعي نمو . هري اربح ةرذ لاقثم لمعي نمف ١ : ايندلا ةايحلا ىف ممل اعأب سانلا
 .« هري

 ‹ةصقلا هذه نذإ اوعمتسيلف ثعبلاب نوبذكم كانه ناك نإ هنإ لوقيل قايسلا رمتسي مث

 درج ىه انإ « هللا رمآ نم « اًبجع ) تسيل یهو « ءایحإلاو ثعبلا ىلع هللا ةردق دكؤت ىتلا
 . هناحبس هتردف رهاظم نم رهظم

 . ةيهولألا ةيضفب ةطبترم . . ةيهلإلا ةردقلا تابثإ ضرعم ىف ةصقلا ءىت اذكهو
 ! نآرقلا ىف ىركلا ةيضقلا كلت

# # # 

 اباجح ممنود نم تذختاف « اًيقرش اتام اھلھأ نم تذہتنا ذإ میرم باتکلا یف رکذاو »
 . اًيقَت تنك نإ كنم نمرلاب ذوعآ ىنإ : تلاق . اًبوس اًرْشب اه لثمتف انحور اهیلإ انلسرأف

 ینسسمی ملو مالغ یل نوکی ینا: تلاق . اًیکذ اًمالغ كل بأل كبر لوسر انآ انإ : لاق

 « انم ةحرو سانلل ةيأ هلعجنلو « نيه,ّلع وه كبر لاق كلذك : لاق !؟ اًيْغب كأ لو ءرشب

 ةلخدلا عذج ىلإ ضاخملا اهءاجأف « اًيصق اًتاكم هب تذبتناف « هتلمحف « اًيضقم اّرمأ ناكو

 لعج دق « ىنزحت الأ : اهتحت نم اهادانف « اًيسنم اًيسن تدکو اذه لبق تم ینتیل ای : ٽلاق

 )١ ( ةلرلزلا ةروس ( ۲ ) . ۷-۸ : فهكلا ةروس : ۸-۷ .
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 ىرقو ىبرشاو ىلكف اًبنج اًبطر كيلع طقاست ةلخنلا عذجب كيلإ ىزهو « اًيرس كتحت كبر
 . اًيسنإ مويلا ملك نلف اًموص نمحرلل ترذن ىنإ : ىلوقف ادحأ رشبلا نم َنيَرَت امإف « انيع

 ناک ام : نوره تح اي ! اًگیرف اًتیش تئج دقل ! میرم ای : اولاق . هلمحت اهموق هب تتآف

 دهملا ىف ناك نم ملكن فيك : اولاق « هيلإ تراشأف ! اًيغب كمآ تناك امو وس ًارما كوبأ

 یناصوأو تلک امنیآ اکراہم ینلعجو ء این ینلعجو باتکلا یناتآ ہللا دبع ینإ : لاق !؟ ایبص
 موي لع مالسلاو « اقش ارابج ینلعہ ملو یتدلاوب ابو « اًح تمدام ۃاکزلاو ۃالصلاب
 .  «اًيح ثعبآ مویو « تومآ مویو « تدلو

 هفادهأ ققحتل نآرقلا اهقوسي ىتلا ةرثؤملا ةيحلا نآرقلا صصق نم ىرخأ ةصق هذه

 ! ةصاحخ ةينفلا ةعتملل ةاشنم ةصق ةبأك اهيف ةققحتم ةينفلا ةعتملا تناك نإو «ةصاخلا

 رعت نأ  ةصق باتك سيلو ةيبرت باتك هنأل - ىنآرقلا صصقلا ىف بلاغلاو
 ةربعلا عضوم ىه نوكت < ةصقلا اهنع ثدحتت ىتلا ةيصخشلا ةايح نم اهنيعب «تاطقلا»

 فادهألا بساني ال كلذ نآل اتاسبالم لك الو ةصقلا عئاقو لك درشت الو « ريثأتلا حعضومو

 ةصقلا ىطعت - اهنيعب تاطقل ضرع ةقيرط - اهتاذ ةقيرطلا هذه تناك نإو . نارقلل ةصاخلا
 نوكيف « ةطقللاو ةطقللا نيب ام ةوجفلا ألمي نأ لايخلل عدت األ « ةصاحخ ةيويح ةينآرقلا

 . تارجف نم دهشملاو دهشملا نيب ام لامكإو « ضورعملا دهشملا ةعباتم : جودزم لمع لايخلل
 ! « ىنفلا » جهنلا اذه ىلع ريسي ىذلا ىنارقلا صصقلا جذامن زربأ نم ميرم ةصقو

 اهلهأ نيبو اهنيبو < اهتولخ ىف لوتبلا ءارذعلا ميرم روصت ىلوألا ةطقللا ىذ ىه اهف
 ذإ « ةدابعلل عاطقنالاو لتبتلاب اهتلوفط ذنم ةفورعملا ىهو « اهيلإ دحأ لوخد علمي باجح

 كل ترذن ىلإ بر نارمع ةأرما تلاق ذإ » : نارمع لآ ةروس ىف ءاج اک دبعملل اھمآ اہترذن

 اهتعضو ىلإ بر تلاق اهتعضو الف . ميلعلا عيمسلا تنآ كنإ ىنم لبقتف ارح ىنطب ىف ام
 كب اهذيعأ ینإو « میرم اهتیمس ینإو « یثنأالاک رکذلا سیلو - تعضو اہب ملعأ ہللاو ۔ یٹنآ
 ‹ ايركز اهلّفكو اتسح اتان اهتبنأو نسح لوبقب ابر اهلبقتف « ميجرلا ناطيشلا نم اهتيرذو

 : تلاق ؟ اذه كل ینا میرم ای : لاق « اقزر اھدنع دجو بارحما ایرکز اھیلع لحد ملک
 . « باسح ریغب ءاشی نم قزری هللا نإ . هللا دنع نم وه

 نأ لاحب هل ىغبني الو « هفرعت ال لجر دوجو اهؤجفي ةرهاطلا ةنمآلا كلت اهعولخ شو

 روصتپ نأ لايخلل كرتيو ! اتولخ ىف اهيلع تناك ىتلا اهاح للعو اذه امناکم یف دجوی

 . ۲۵_۳۷ : نارمع لآ ةروس (۲) . ۱7-۳ : میرم ةروس( 1 )
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 ةفيفعلا ىهو اّيناث امتولخ ىف اهعم لجر دوجو نم اهعزفو « ألوأ ةلهذملا ةأاجافملا نم اهعزف
 بيرغلا لجرلا اذه ىلإ تفتلت « كاذو عزفلا اذه نم اهسافنأ طقتلت نيحو . ةرهاطلا ةيقنلا

 هنکلو .ءوسب اهسمپ نأ نود فرصنیو امتولخ یف اهکرتی هلعل هللاب هرکذتو « هاوقتب دجنتست
 ىذلا ءىشلا تاذ ىه اأكف « هتمهم ددجم هنإ ! قشأو ىلوألا نم ركأ ةأجافمب اهئجافي

 نم اًرفم دجت ال ذئدنعو ! امالغ اه بهیل ءاج هنإ ! هاشختو اهسفن نيبو اهنیب (یف ہرذحت تناک

 دعب هب رتستت نأ اماكمإ یف دعي لو ءايحلا زجاح رسکنا دقف ةحيرصلا ةرابعلاب ةحيرصلا ةهجاوملا

 رمألا اه حرشيو « ةلماك هتمهم اه نبي ذئدنعو . بيرغلا لجرلا اذه اهيلع همحتقا نأ

 . . ةياو سانلل ةحر نوكيس ىذلأ ىبنلا اذه لمح ىف اهرودو « هب فلكم وه ىذلا ینابرلا

 . . لايخلا اهؤلمي قايسلا ىف ةوجف ءىجت مث

 ‹ هللا ردق ىلإ ةنيئأمطلا هلحم لحتو اًيجيردت ادب ىذلا عزفلا . ةلخادتملا ةفلتخم ا اهرعاشم

 جاوز ريغ نم هلمحت مالغب اهلهأ ةهجاوم نم « ةروظنملا ردقلا اذه جئاتن نم كلذ عم فوخلاو

 ۰ ! فورعم نلعم
 ! ضاخملا ةلاح ىف اهدهشم نحن انظجفيو « ضاخملا اهأجفي ىتح ةوجفلا رمتستو

 ال ء ةلخنلا علج ىلإ ملألا اهثجلي .. ةبرجت ريغب ةديحو . . عزفلا هجاوت ىرحخأ ةرمو

 لك . . ةعقرتملا ةحبضفلاو ةهجاوم ا نم فوغ ا اهيلع ىلونسيو « نيعم ريغب عنصت اذام ىردت
 . . اًيسم اًيسن تراصو دوجولا نم تبهذ ٹناک ول نا ینمنتف « دحاو نآ یف كلذ

 الأ (مالسلا هيلع ىسيع وأ) ليرج اميداني « هللا دنع نم ةنينأمطلا اهيلع لزنت ىرحأ ةرمو

 وه اذهو «هب لستغتو هنم برشت ءالا وه اذهف . . اًيرس كاتت كبر لعج دق ینزحت الو یفاخ

 . اهتشحوو اهعزج اهنع ليزيو اهنع ىرسي اهيلإ ملكتلاب سنألا وه اذهو « طقاستي بطرلا

  عقوتن اک ۔انه میرم یرن انک نإو . . ةهجاوملا ةأجافم اهدحب ءىبت ىرخأ ةوجف رتو
 . فاخت دعت ملف « اهعم ةقباسلا هتايأو هللا ةر ىلإ تنأمطا دقو نانجلا ةتباث

 ىنإ ١ : لوقيو ملكتي ديلولا لفطلا . . فقوملا ىف ةريحألا ةأجاغملاب دهشملا ىهتنيو
 . ( . . . اين ىللعجو باثكلا ىناتآ هللا دبع

 كرتتو ةزرابلا تاطقللا مسرتو « درسلاو راوحلا نيب عمجت ىتلا ضرعلا ىف ةقيرطلا هذه
 اًقيمع رعاشملا ىف اهرثأ لعجتو « ةحضاو ةيويح اهلك ةصقلا ىطعت « لايخلل تاوجفلا

 ۰ . لوريال

 ؟ قاعألا هذه نادجولا ف اهريثأت غلبي ىتلا ةصقلا تناك ميف نكلو

 ا



 . نیلماکتم نیلخادتم نیضرعم ین ءیجت ۔انھ۔اہنإ

 ثيح « هللا نبا ىسيع نإ ىراصنلا لوق ىلع ادر درت اتاذب ةمئاق ةصق ةيحان نم ىهف

 : اذه اهيلع بیقعتلا ءىجم

 ‹ دلو نم دخت نآ هلل ناک ام . نورتمی هيف یذلا قحا لوق « میرم نبا یسیع كلذ

 اذه . هودبعاف مکبرو یبر هللا نإو . نوکیف نک هل لوقی (نإف اًرمآ یضق اذ « هناحبس

 . ميظع موي دهشم نم اورفك نيذلل ليوف <« مهنيب نم بازحألا فلتحاف . ميقتسم طارص

 ذإ ةرسحلا موي مهرذنأو . نيبم لالض ىف مويلا نوملاظلا نكل . اننوتأي موي رصبأو مهب حمسأ

 انيلإو اهيلع نمو ضرألا ثرن نحب انإ . نونمؤي ال مهو ةلفغ ىف مهو رمألا ىضق

 . «نوعمجرپ

 عضو ةقيقحو « ةينادحولا ةقيقح نايبو ةيهرلآلا ةيضقب اًرشابم اًقلعت قلعتت انه نم ىهو

 ریغ اونوکی نآ مم یغہنی امو ‹ ہللا دیبع مهلك مہا : مالسلا هيلع یسیع مهیف اہب اًعیج رشبلا

 نأ هلل ناک ام :  هيف ءیجم بیقعتلاو . « هلا دبع یئإ ١ : هئاسل ىلع ءیجم یسیعف . كلذ

 . « نوکیف نک هل لوقی انف اًرمآ یضق اذإ « هناحبس « دلو نم ختي

 هللا معن نيذلا نم ءايبنألا صصق نم ةعومج نمض ءىجت - ىرحآ ةيحان نم - ىه مث

 ىتلا تازجعملا ةمعنو « ىحولاو ةلاسرلاب ءافطصالا ةمعن اهنم « ةرهاظ ةريبك احن مهيلع

 لهألا ىف مم ةكرابملا همعن ىلإ ةفاضإلاب « ةلاسرلا ءادأ ىف مه اًنوع نوكتل اهب هللا مهديأ

 . صعيهكا : ايركز ركذب ةروسلا أدبتو . ةرحتآلا فو ايندلا ةايحلا ىف مهتناكم عفرو « ةيرذلاو

 : ىلاعت هلوقب ةءودبم ايركز ةصق دعب صصقلا ىلاوتت مث « . . ايركز هدبع كبر ةر ركذ

 باتکلا ف رکذاو .٠ . میرم باتکلا یف رکذاو » : یلاوتلا ىلع ءیجیف ٠ . . باتکلا یف رکذاوا

 یف رکذاو» “ . . ليعامسإ باتكلا ىف ركذإو » « . . ىسوم باتكلا ىف ركذإو « . . ميهاربإ

 . ٦ .. سيردإ باتكلا

 نم نييبنلا نم مهيلع هللا معنأ نيذلا كئلوأ ١ : اًعيج اهيلع ريحلألا بيقعتلا ءىجم مث

 اذإ « انيبتجاو انيده نمو « ليئارسإو ميهاربإ ةيرذ نمو « حون عم ائله نمو « مدآ ةيرذ
 ةالصلا اوعاضأ فلخ مهدعب نم فلخف . اًيكبو اًدجس اورخ نمحرلا تايآ مهيلع ىلتت

 . نآرقلا ىف اهلجأ نم صصقلا ءىجم ىتلا ضارغألا نع لصفلا اذه نم رح ناكم ف انثدحت (۱)
 . :٤-٤1 میرم ةروس( ۱ )
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 ةنحلا نولخدي كئلوأف ااص لمعو نماو بات نم الإ . اًيغ نوقلي فوسف تاوهشلا اوعبتاو
 . ٩“ . . . اًئيش نوملظي الو

 . بناج نم رثكأ نم كلذك ةيهولألا ةيضقب لصتم قايس وهو
 ءىجت ىتلا « ةيئابرلا ةردقلا تايا نم ىه- بأ ريغب ىسيع قلح انه اهزربأو - تازجعملاف

 دنع هتردق فقت ال ىذلا « هناحبس رداقلا وه هنأ : مهرب سانلا فيرعت قايس یف نآرقلا یف
 . نوكيف « نك ءیشلل لوقي هنأل « نوکلا یف ءیش هزجعی ال یذلاو « دح

 ىلع دلولاب ماعنإلاك ةروسلا ىف نيروكذملا ءايبنألاو لسرلا ىلع هللا اهمعنأ ىتلا معنلاو
 لمحب میرم ىلع ماعنإلاو ( كلذك ةزجعملا باب ىف لخدي وهو ) رقاع هتآرماو هتربک یف ایرکز
 ىف ميهاربإ ىلع ماعنإلاو ( انفلسأ اك ةزجحملا باب ىف لحخاد وهو ) نيمركملا لسرلا نم دحاو
 ماعنإلاو « نییبن اهیلک (مھلعجو « هتايح یف قاحسإ نب بوقعی ةيؤربو قاحسإپ كلذك هتربک
 ىلع ماعنإلاو « اين هعم نوره لاسرإو نمْيألا روطلا بناج ىف هل هبر ةاجانمب یسوم ىلع
 هذه لك . . ةيلاعلا ةناكملاب سيردإ ىلع ماعنإلاو « هللا دنع يضرم ا ماقملابو ةلاسرلاب ليعامسإ
 . باهولا معنلا وه هنأ : مهرب سانلا فيرعت ماقم ىف كلذك درست معنلا

 ماقم ىف نوفقي اوناك فيك « هللا دابع نم ةافطصلا ةفئاطلا هذه فقوم ءىجب ارخأو
 نم َفَلَح فيكو « اًبكْبو اًدْجس اورخ نمرلا تايآ مهيلع ىلتت اذإ ١ : هلل ةقحلا ةيدوبعلا
 الؤه رصم نايب تايآلا متتختو « تاوهشلا اوعبتاو ةيدوبعلا ماقم ىلع اوجرخ فل مهدعب

 . هللا ىلإ بوتيو قحا عبتي نم ريصمو « ةمايقلا موي
 ةيضق . . ىركلا ةيضقلا ةمدحخ ىف هلك اًرئاس ةصقلا ىف ذاحألا ضرعلا اذه دجن اذكهو

 . للاب فيرعتلا
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 كلذك ثدحتي ةعدبملا ةيويحلا هذه اهيف ثبيف ىضاملا ثادحآ نع باتكلا ثدحعتي اكو

 . لبقتسملا ثادحأ نع

 ذئمويف « ةدحاو ًةكد اتكدف لابحجلاو ضرألا تلمحو « ةدحاو ةخفن روصلا ىف خفن اذإف »
 شرع لمحو « اهئاجرأ ىلع ٌكَلَلاو « ةيهاو ذئموي ىهف ءاسلا تقشناو « ةعقاولا تعقو
 هنپمیب هباتک یتوآ نم امأف . ةيفاخ مكنم یفخت ال نوضرْعُت دموي . ةينامث ذئموي مهقوف كبر
 ةنج ىف « ةيضار ةشيع ىف وهف . ةيباسح قالم ىنأ تننظ ىنإ ! هیباتک اوأرقا مؤاه : لوقف
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 هباتك ىتوأ نم امأو . ةيلاخلا مايألا ف متفلسأ اهب ايه اوبرشاو اولك : ةيناد اهفوطق « ةيلاع
 ىنغأ ام ! ةيضاقلا تناك اهتيل اي ! هیباسح ام ردآ لو ! هیباتک توأ مل ینتیل ای : لوقیف هلایشب

 اهعرذ ةلسلس ىف مث ! هولص ميحجلا مث ! هولغف هوذخ ! هیناطاس یئع كله ! هيلام ىنع

 . نيكسملا ماعط ىلع ضحي الو ‹ ميظعلا هللاب نمؤي ال ناك هنإ ! هوكلساف اًعارذ نوعبس

 . «  ! نوتطاخل ا الإ هلكأي ال « نيلسغ نم الإ اعط الو ‹ ميمح انه اه مويلا هل سيلف

 لمح اهدعب ءىجم روصلا ةخفنب أدبي . . نآرقلا ىف ةرشكلا ةمايقلا دهاشم نم دهشم كلذ

 ال ءافصفص اًعاق ١ ةدحاولا ةكدلا | هذہب حبصت یه اذإف ةدحاو ةكَد اهكدو لابحلاو ضرألا

 ىتلا ةلئاملا ةضبقلا روصتي نأ لاين كريو .  هط ةروس ىف ءاج امك « اّن الو اًجوع اھیف یرن

 كرتي اك ! اهلفسأب اهالعأ ىوستف ةدحاو ةكد اهكدتف لابحلا نم اهيلع اب ضرألا لمحت
 ىذلا رابغلا ىدمو « ةرابحلا ةكدلا هذه هثدحت ىذلا ٌيودلا ىدم روصتي نأ كلذك لايخيلل

 ! ءاضفلا ىف هرشت

 ّيودلاب ءاوس « سوفنلا ىف عزفلا ريل تيب نم دحاو رادج وأ دحاو تيب رایہنا رظنم نإ
 لكل ةعزفم ةكرح ىهو « اهتاذ رايمنالا ةكرحب وأ « ثي ىذلا رابغلا وأ « هثدحم ىذلا

 راهنت اهلك ضرألا لابجب كلاب امو ! راهني لماك لبجب كلاب اف ! ءارسلا ىلع ةيحلا تانئاكلا

 !؟ راظتنا ريغ ىلع ةدحاو ةلضحلس ىف

 هذه . تدعت نأ نکمب یتا ةرابج لا ديلا ليختي نأو « ةروصلا مسري نأ لواحيل لاخلا نإ

 نأ. رشبلا ملاع ىف دوهعملا ىصقأ نإف ٠ دهجب الإ كلذ عيطتسي نل هنكلو « ةلئاملا ةكدلا

 نآرقلاو . تائم عضب وأ « تامارج وليكلا نم تارشع عضب لمح نم ناسنإلا نكمتي

 تايوطم تاواسلاو ةمابقلا موي هتضبق اًعيج ضرألاو هردق قح هللا اوردق امو ١ : لوقي
 ." « نوکرشپ اع یلاعتو هناحبس . هنیمیب

 . ةقاحا ةروس نم تايآلا فايس ىلإ درعنو

 ؟ةدحاو ةكد اتكدف لابح ماو ضرألا تلو « ةدحاو ةخفن روصلا ىف خفن اذإ ثدح اذام

 !؟ نادجولل بعرملا لماشلا رامدلاو عزغملا ىودلا اذه دعب اذام

 ! « ةعقاولا تعقو ذئمويف

 ! تامدقملا كلت نم ناك ام دعب رصتخملا نايبلا اذه ىفكيو

 ىتلا ءاسلا كلذ ىف (ب هلك نوكلل لماش وهف « اهدحو ضرألا ف سيل لوملا نكلو
 : تواہتو تقشن

 . ٦۷ : رمزا ةروس (۳) . 1١-۱١۷ : هط ةروس ( ۲) . 16-۳۷ : ةقاحلا ةروس ( 1 )
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 ١ ةيهاو ذئموي ىهف ءاسلا تقشناو « .

 : بناج لك نم فقوملاب طيحت ةبهرلا نإ مث

 . « ةيناهث ذثموي مهقوف كبر شرع لمحو « اهئاجرأ ىلع ُكَّلَاو »
 ىتلاو « سافنألا عطقت ىتلا ةبيهرلا ةبهرلاو « لماشلا لوملا اذه ىف « ذئدنع ثدحب اذامو

 هوجولا تنعو ١ « اسم الإ عمست الف نمحرلل تاوصألا تعشخو ١ : هط ةروس اهفصت

 . . .« مويقلا يحلل

 ١ ةيفاخ مكنم ىفخت ال وصرت ذئموي « !

 ضرعلا لوه مآ ؟ جراخ نم بيهرلا دهشملا لوه !؟ سفنلا ىلع قش نيلوملا ىأ ىرت

 اومتكي وأ « اهلخادب ام اًئيش اوفخي نأ امباحصأ كلمي الف سوفنلا ايابخ هيف فشكنت ىذلا
 ! ؟اهئراب مامأ اهنیدی اًدحاو ًالیلد

 ةجر هسفن ىف ثدحيل هءافخإ لواحم ايندلا رومأ نم دحاو رمأ ىف ناسنإلا فاشكنا نإ

 فو . . هللا مامآ فاشکنالاب فیکف . هلثم رشب مامأ فاشکنا وهو . . ازه اهزہیو ةفينع

 !؟ رانلا ىلإ امإو ةنحلا ىلإ امإف . . ءىش لك هيلع بترتي ىذلا فقوملا

 ميعنلا لخدأو رطغلا زوابت ىذلا نمؤملا ةروص : ناتلباقتم ناتروص كلذ دعب ءىجتو

 ةكرحلاب ةلفاح ةصخاش ةيح ةروص اماتلك . . رانلا ىلإ هب جزف رطخلا ىف عقو ىذلا رفاكلاو
 تاذ ةيلاعلا ةنحلا ىف وه اذإ مث ! هيباتك اوأرقا مؤاه : لوقي - هتحرف ىف - نمؤملا . ةايحلاو

 ىنتيلاي ؛ لوقي- ىنغي ال یذلا همدنو هعله یف - رفاکلاو . ميعنلا كلذب عتمتي ةينادلا فوطقلا

 رف اذإ مث . . ةظحل هتلولو لوطتو « هيلإ راص امو هتاف ام ىلع لولوي فقي مث ! هيباتك توأ |
 . فذقيف اًذخأ ذخؤي ذئدنعو ! « هوّلغف هوذخ » : ةأجف هتلولو هيلع عطقي « ىلعأ نم رداص

 ! رانلا ىلإ هب
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 ١٠ نونخم متنأ لهف اًعبت مكل انك اإ : اوركتسا نيذلل ءافعضلا لاقف اًيج هلل اوزربو

 ! انربص مآ انعرجأ انيلع ءإوس ! مكانيدم هللا اناده ول : اولاق ؟ ءىش نم هللا باذع نم اتع

 مکتدعوو ّیحلا دعو مكدعو هللا نإ : رمألا يضف ال ناطيشلا لاقو ! صيح نم انلام

 ینومولت الف یل متبجتساف مکتوعد ن الإ ناطلس نم مکیلع یل ناک امو ! مکتفلخآف

 نإ !لبق نم ِنومتکرشأ اب ترفک ینإ !يخرصمہ متن امو مکخرصمہ انآ ام! مکسفنآ او مولو

 . ۱۱١ : هط ةروس( ۲) ٠ 1۰۸: هطةروس (1)
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 اهتحت نم ىرجت تانج تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلا لحخدأو ! ميلأ باذع ممم نيلاظلا
 .  «مالس اهيف مهتيحت < مهر نذإب اهيف نيدلاخ رانألا

 ىف نيفعضتسم اوناك سائلا نم ةفئاط فقوم فصي ةمايقلا دهاشم نم رحخآ دهشم اذه

 مهسح ىف مهتداس رماوأ ودبتو « هللا رمأ نع ةفلاخم لا ىف مه ءاربكو مهتداس نوعيطي « ايندلا

 مهوطي نأ دحأ عيطتسب ال ءالؤه مهتداس نم يح ف م نوموتي انأك « هللا رماوأ نم لقثأ

 ! هوركمب مهیلإ دتمي وأ

 نم اوماق دقو سانلا روصي ريبعتلاو . مهرل اًعيج سانلا زرب دقو ةرحآألا ىف ءالوأ مه مث

 ودبي ةظفل ىهو ٠ اوزرب  لوقي انإو . . ارضه وآ . . اوءاج : لوقي الف هللا ةاقالل مهروبق

 « نوزراب » اعيمج مهف « مهئافختسا ناكمإ مدع ىرحخأ ةيحان نمو « ةيحان نم دهجلا اهيف

 ناکمإ مدعو كلذك مهسفنأ لخاد ىف ام زورب نم كلذ هنمضتي اهب | وديري مل وأ !ودارآ

 ١ ! « اًعیمج هلل اوزربو ) : هللا ىلع هئافخیتسا

 - ! ةداعلا مكحب - مهئاربكل نوهجوتي لهذملا لوما اوأر دقو ءافعضلا ءالوأ مه اه مث

 مهب ءاتحالاو مهيف ءارطنالا نولواحي
 هللا باذع نم انع نونغم متنا لهف « اًعبت مکل انک انإ : اوركتسا نيذلل ءافعضلا لاقف ١

 !؟ (ءیش نم

 مهريغ نع ًالضف مهسفنأ اوذقني نأ ءاربكلا ءالؤه هيف عيطتسي ال ىذلا قيضلا فقوم ىفو

 ! « مكانيده هللا اناده ول » : ةريرم ةقيض ءافعضلل مهتباجإ ىتأت

 : دحاو نآ یف مهعابنآو مهسفتأ ةيرخسلاب هيف نولمشي « ۰ مهنم رخاس بیقعت ءیجب مٹ

 . (! صيع نم انل ام انربص مآ انعزجأ انيلع ءاوس»

 ىزخلا مهلمش دقو « اوربكتسا نيذلاو ءافعضلا نيب دحلا اذه دنع اًيهتنم فقوملا ودبيو

 . باذعلا نم مه صبح ال مهنأ اوملعو « قيضلاو سأيلاو ةناهملاو اًعيج
 الره ىوغأ ىذلا ناطيشلا هنإ ! اًعيج مهؤجفي فقوملا ىف زربي اًديدج اًرصنع نکلو ٠

 ةعاطب ءافعضلا ىوغأو « هرفكو هللا ةيصعمب مهرمأف « ةداسلا » ىوغأ . ايندلا ىف ءالؤهو

 . هللاب رفك نم هب مهنورمأي ايف ةداسلا

 ‹ ءىش لک هيف زري یدلا فقوملا یف < اويستحي ل ثيح نم مه « زربي » انه هنإ

 : تارسح- ىلع ةرسح مهديزت ةلاقمب مهئجافيو

 )١ ( میهاربإ ةروس : ۲۳-۲۱ .
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 ١ مكتفلخأف مكتدعوو قحلا دعو مكدعو هللا نإ : رمألا ىضق ال ناطيشلا لاقو « !

 لاجنال ثيح « ةقيقحلا هذه نع ممل فشكي ناوأإل| اوف دعب ةظحللا هذه ىفو ! اذكه

 ! ديدج نم ةدوعلل الو ةبوتلل

 هظعو ديزي ال ثیح ! مهظعي فقيف « ىدملا رخآ ىلإ « هتنطيش » ىف ناطیشلا یضمیو

 ! ةرسحو اًنزحو لأ الإ مهسوفن

 (! لمت متبجتساف مكتوعد نأ الإ ناطلس نم مکیلع یل ناک امو »

 مهبيبالتب كسمأ دق وه له | ؟ مهيلع ناطيشال ناك ناطلس یف ! ةقيقح ابناذ یف هذهو

 اك مهلمع ةعبت اولمحتيلف ! ةياوخلا اولبقف مهاوغأ وه انإ ؟ لامعألا نم لمع ىلع مههركأو

 : مه لوقي

 . !٠ مكسفنأ اومولو ینومولت الف »

 هلوقي اإ ! الك ؟ قحلا لجأ نم قحلا لوقي راصو هتنطیش نع وه لخت له نکلو
 ! مهيف ةتامش دادزيلو مهماليإل

 ١ ٌيحخرصمب متنأ امو مكخرصمب انآ ام !« .

 هنكلو .. باذعلا نم هذقني وأ رخآلا دجدي نأ لعفلاب اهدحأ عيطتسي نلف ! ةقيقح

 ویلا ‹ ركملاو ةعيدخلاو ةياوغلاب مهعقوأ ىذلا وهف ! ناطيشلا ةنطيش لكب مه اهوقي
 ةرسحو الأو ةشهد مهديزي لب « قالطإلا ىلع اًنيش عنصي م هنأك فقوملا نم هسفن بحسي

 : قباسلا همالك لك نع امامت ىلختي نیح

 ١ لبق نم ٍنومتكرشأ مب ترفک ینإ !٠ .

 هب اوکرشآ نیذلا مه ! هنم ٤ «یرب ۱ وه اب مهبلع ةعبتلا ىقلب وه لب | طقف للختپ تیلو

 . ! كلذ نم نآلا ارتي وهو

 مالكل ةلمكت تناك ءاوسو . « ميلآ باذع مه نيلاظلا نإ » : ةرابعلا هذهب ةيآلا متتخت مث

 مالك نم تناك وا ‹ جرحا فقوملا ىف مهتظاغإو مهماليإ ىف هنم ةدايز « لبق نم ناطيشلا

 ةبسلاب هلك فقوملا را مسح ىتلا ةيئاهنلا ةقبقحلا ىهف ؛ هلك فقولا ىلع اتيقعت نيلاعلا بر

 . . نيلاظلا كغلوأل

 مزا ازج نينمؤملل نوكي « ميلألا باذعلا نم م هم ازج نوملاظلا هيف لاني ىذلا تقوا فو

 : رخآ هاجتا یف
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 اهيف نيدلاخ راهنألا اهتحت نم ىرجت تانج تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلا لحدأو »
 . .٠ . مهر كذاب

 ءاًيبسن ةريصق « ةدحاو ةيا ىف هلك هعمجيو « نينمؤملل ةبسنلاب لوقلا لمجي انه ريبعتلاو

 لوط ناك ام رادقمب « سحلا ىف ركأ ةحاسم ذخأي ةقيقحلا ىف هنكلو . . تالكلا ةدودعم

 ةنراقم دقعي - ىعو رغب.وأ هنم « ىنف ١ ىعوب  ناسلإلا نأل ! نيرفاكلل ةبسنلاب ضرعلا

 وم ا راوحلا عبتتي وهو « هرعاشم نم لوطملا لوألا فقوملا ذخأ ام رادقمب « نيفقوملا نيب ةلماك

 - لباقملا رحآلا فقوملا نإف « ناطيشلا نيبو اًعيمج مهنيبو « اوربكتسا نيذلاو ءافعضلا نيب

 ءودهلاو ةنينأمطلاو ةحارلا سفنلا ىف ثعبت « ةيواسم ةحاسم ذخأي  هتالك ترصتحا نإو

 : ةقاخلا ءىجت نيح ةصاحخو « ةنيكسلاو

 ! « مالس اهيف مهتيحت

 . ريوصتلا ىو ريبعتلا ف ةينارفلا ةقيرطلا عئاور نم كلذو
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 لبقتسملاو < رم ىذلا ىضاملاو « دوهشملا عقاولا نآرقلا جلاعي ةذفلا ةقيرطلا هذهب

 . . هيلع ىلوتسيف هذفانم عيج نم ىرشبلا بلقلا ىلإ فني ةقيرطلا هذہبو .روظنلا

 هلل ههجو ملسأ نم مهنم ءاوس . . ةرم لوأ هوقلت نيذلا بولق ىف كلذ نآرقلا عنص دقلو

 ىذلا ةريغملا نب ديلولاك " « مهسفنأ اهتنقيتساو اهب اودحجو » : دحجو رباك نمو < نمو

 : تابآلا هذه هقح- یف لزن

 هل تدهمو <« اًدوهش نیئبو « اًدودمم الام هل تلعجو « اًدیحو تقلخ نمو ینرذ ١

 ‹ ردقو ركف هنإ . اًدوعص هقهرأس . اًدينع انتايال ناک هنإ الک ! دیزأ نأ عمطی مث ءاڈپھم

 « ربکتساو ربدآ مث « رسبو سبع مث « رظن مث 1؟ رق فیک ! لتق مث !؟ردق فیک ! لتقف

 . « . . . رقس هيلصأس . رشبلا لوق الإ اذه نإ ! رثؤي رحس الإ اذه نإ : لاقف

 لظيسو . . ارق رشع ةعبرأ لالخ ةيلاتتملا لايجألا بولق ىف عنصي نآرقلا لظ كلذكو

 ىف نإ ١ : ةحتفتم ةريصبب هنولتي نيذلا نادجو ىف ةزها تاذ ٹعبي « ةعاسلا موقت ىتح كلذك

 ۲ دیهش وهو عمسلا یقلآ وآ بلق هل ناک نمل یرکذل كلذ

HR FF # 

 :TY ق ةروس( ۳ ) . ١۲۔١١ : رٹدملا ةروس ( ۲) . ٠١ : لمنلا ةروس ( ۱)
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 دعب « ةقيمعلا ةرثؤملا تاعيقوتلا كلت ةيرطفلا بلقلا راتو ىلع عقوي وهو « نآرقلا نكلو

 نيوكت لجأ نم كلذ عنصي ال . . سحلا دلبت راثآ نم اهب قلع ىذلا « نارلا ١ اهنع ليزي نأ
 نيب لئاه قرفو . . « هللاب نايإلا » لجأ نم الإ . . هناحبس هللا نع ةديدج « تامولعم »

 . ةيضقلا كلتب نأيإلا نيبو اياضقلا نم ةيضق ةيأ نع تامولعم ءاشنإ

 دعب اهناعمل ئفطني نأ دبال « ةعمالو ةديدج « اهنيح ىف ةيح تناك اهم « تامولعملا » نإ

 نأ نكمي ىذلا قرشملا عاعشإلا كلذ ىطعت دوعت الو ! تومتف . . اهملاعم سمطنتو « ةرتف

 حبصتف « نهذلا طيع ىف رصحت نأ - ئاد - ةضرع امن ىلع ًالضف . رمألا ًادبم ىن هيطعت
 ثيح ةرودلا نم جرخب مث . . روديو اهيف نهذلا رودي . . عقاولاب اه ةقالع ال ةينهذ اياضق

 . رتي الو ةينهذلا اياضقلا كلتب رثأتي ال هقيرط ىف اًرئاس ىرشبلا كولسلا لظيو ! ناك

 . معن. تامرلعملا كلت ىلإ دنتسي هنإ . . امامت فلتخ رحخآ ءیش « نايإللا » نكلو

 . اهيف اًرصحنم الو اهدنع امثاج ىقبيل ال « اهنم قلطنيل اهيلإ دنتسي نكلو
 . ةكرح نايإلا

 . ةقاط نايإلا

 ال ةعفادتم ةيح تالاعفنا هيف ثعبتو « ىتش تانادجوب هكرحتف بلقلا ىف شيجت ةكرح

 . توم الو . . دمہش الو نکست

 لخاد ىف اهزاآ شَمْلْشَف « امتارذ قدآ اهنم كرحتف اهلك سفنلا طيح ىف رجفتت ةقاطو

 ةقاطلا راثآ سملت اك . . رعاشمو ااكفأو . . اًكولسو المع . . اهجراخ ىفو سشللا

 . رينملا حابصملاو ةرئادلا ةلآلا ف . . ةيبرهكلاو ةيسيطنغملا

 . .هللاب ةينهذلا ةفرعملا درج سيو « هللاب ناميإلا وه بولقلا ىف هثشني نآرقلا ناك ىذلاو
 « نوملعي نيذلا » : نآرقلا مهيمسي نيذلا مه ناييإلا ةقيرط ىلع هللا نوفرعي نيذلاو

 : «بابلألا ولو » مهاب مهدصيو

 «بابلألا رلرأ ركذتي نإ ؟ ىمعأ وه نمك قحلا كبر نم كيلإ لزنآ ام نأ ملعي نمفأ »

 نوشخيو لصوي نأ هب هللا رمآ ام نواصي نيذلاو . قاثيلا نوضقني الو هللا دهعب نوفوي نيذلا

 امن اوقفنأو ةالصلا اوماقأو مهير هجو ءاختبا اوربص نيذلاو . باسحلا ءوس نوفاخيو مهر
 7 ' . . . رادلا ىبقع مه كئلوأ . ةئيسلا ةنسحلاب نوأرديو « ةينالعو ارس مهانقزر

 . ١۹-۲۲ :دعرلا ةروس ( ۱)
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 وه هبر نم - ملسو هيلع هللا ىلص - لوسرلا ىلإ لزنأ ام نأب « ملعلا » لوحتي اذكهو

 . . ؟نايإ» ىلإ  تامولعم » نم لوحتي هنأل « رعاشمو كولسو لمع ىلإ «قحلا

 عرضوملا لاحلا ةعيبطب وهو . هلك نآرقلا ىف ىسيئرلا عوضوملا وه هللاب « ناميإلا ١ اذه

 . . ةديقعلا ىف ىسيئرلا

 الإ ثدحتتي ال نامزلا نم اًماع رشع ةثالث لالخ لزنتي ىكملا دهعلا ىف نآرقلا ناك نيحو

 ىف ربكألاو لوألا نكرلا وه هنأل < هللاب ناميإلا ىلع كشالو ربكألا زيكرتلا ناك « ةديقعلا ىف

 . . تاهيجوتلاو تاعيرشتلاو تايظنتلا ىف . . دعب يف هلك مالسإلا ءانب ىف مث « ةديقعلا

 هنأل . . هلاوحأ عيمج ىف هللاب بلقلا كلذ طبري نأب بلقلا ىف نايإلا اذه قوي نآرقلاو

 ى فو هتالاح نم ةلاح ىآ یف یرشبلا بلقلاو . . هللاب هلک دوجولاو اهلک لاوحألا طبری

Sدوجولا كلذ یئ ام ءیشو « ۃایحلا ہذه یف ام ءیشب اًطہترم نوکب نأ دبال  ہتاظحلس نم ةظح! 

 بلقلا طبترا دقف « هللاب لاح لك ىفو ةظحل لك ىف اًطبترم هلک دوجولاو اهلك ةايحلا تناك اذإف

 . ةيشخ وأ ءاجر . . اًعمط وأ اقوخ : قتيرطلا كلذ نع هللاب ىرشبلا

 . . هللا ديب تامل او دلومل اف

 ناول نم نول ىأ وأ ءانبأ وأ ةحص وآ اًهاج وأ الام قزرلا ناک ءاوس . . هللا ديب قزرلاو

 . . هللا ديب اهلك . . قزرلا

 . . هللا ديب اهلك رضلاو عفنلاب ةيراح لا ثادحآلاو

 . . هللا عنص نم هنأل . . هللا ملعب قتلعتم راتسألاب فلغملا بيغلاو

 . . ايندلا ىف هلك اذه

 . . هللا ديب باسحلاو ثعبلا مث

 . . هللا ديب باقعلاو باوثلاو

 ؟ هللا ديب سيل هتاظحل نم ةظحل ةيأ ىف ىرشبلا بلقلا هب قلعتي نأ نكمي ءىش ىأف
 توكلم نع وأ هللا ملع نع ةجراحخ ةرخآلا وأ ايندلا ىف بلقلا اذه تاظحل نم ةظحل ىأو

 ؟ هللا ريبدتو هللا

 نيحو عمطي نيح « هللا عم اهلك هتايح نآرقلا اذه ىف ىرشبلا بلقلا شيعي مث نمو

 نوکپ نیحو هعقاو یف نوکی نیح . هرکی نیحو بحب نیح . یشخ نیحو وجري نیح . فاخ
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 هدحو نوکی نیح . سحلا ءارو ام فرشتسي نیحو سحل ا ةرئاد ىف شيعي نیح . هلایخ یف

 . ضرألا جاجف ىف حدكي نيحو دبعتلا رئاعش ىدؤي نيح . ةعاملا ىف نوكي نيحو

 . . قيرطلا ىلع اهرايث ىتؤتل بلقلا ىف نارقلا اهرذبي ىتلا « ناميإلا ةرذب ١ ىه كلتو

 ! نایإلا قیرط

 تفل نم . . بلقلا راتوأ ىلع تاعيقوتلا نم ديزملاب اهيمنيو اهدهعتي ىتلا ةرذبلا هذه

 ىلإ « ةتامإلاو ءايحإلا ىلإ « ةزجعملا هتقد ىلإ . ةلئاملا نوكلا ةماخض ىلإ ىرشبلا سجل ا
 ىف ءىش اهزجعي ال ىتلا هللا ةردق نايب ىلإ .. ريبدت نم اهءارو امو ةيراجلا ثادحألا

 . . . بيغلا ملع ىلإ . . ضرالا ىف الو تاواهسلا
 . . راث تاذ ةتبن اهنم نوكتتف اه مئادلا دهعتلاب وملت ةرذبلا هذه

 . . هلل ةعاطو . . هلل ةدابع اهنم نوكتت

 ةقحلا ةيدوبعلاب رعشي نأ هتيبوبرو هللا ةيهولآب حلا ىرشبلا بلقلا روعش ىضتقم نإ
 لباقم ةقحلا ةيدوبعلا نوكتف . . هتافص عيمج ىف هفرعو « هتقيقح ىلع هفرع ىذلا هلإلا كلذل

 . . ةقحلا ةيبوبرلاو ةقحلا ةيهولألا

 هتاذ عضخب ام رادقمبو . . هلل ةقحلا ةيدوبعلا كلت ىف اهلك هتماركب نمؤملا بلقلا رعشيو

 هروعشو هقالطناو هحرفو هرشبو هسنآ نوکی هللا تاذل هتاذ دایق ملسیو <« هللا تاذل

 ىف لغلغتيف ینابرلا رونلا هلمشیف هللا نم برتقی كلذ لكب هنأل ! دوجولاب هروعشو . .اضرلاپ
 . ةايحخلا ةقيقحب سحيف . . هنايك تارذ

 ‹ قالطنالاو اضرلاو حرفلاو اهب سنألاو . . ةيدوبعلا رعاشم . . رعاشملا هذه نكلو

 .. ريحأألا رارقلا الو ةريحألا ةياغلا ىه تسيل

 . . هللاب نايإلاو « هلل ةدابعلا ةرمث . . ةرمثلا ىه كلتو . . هلل ةعاطلا نم دبال
 ( . . رمأ نم هنع ى امو هٻ رمأ ایف هلل ةعاطلا

 ىف ٩ داهجلا » فيلاكتك « ةيعيرشتلا » فيلاكتلاك « ةيدبعتلا » فيلاكتلا ىف ةعاطلا

 . ءاوس اهلك . . ضزألا

 ىلإ « حورلا ةيبرت » قيرط « قيرطلا اذه ىف نولصي مهو ! ةيفوصلا تاوطخ مظعم فقت ةياغلا هذه دنع ( )١

 | ام ةياغلا هذه دنع ىهتني ال هتقيقح ىف قيرطلا نكلو . كش الو ةليمج ةئيضم ةقئار ةفافش تالاجم

 ء هللا اب رمأ ىتلا ةايحلإ تالاجم لك ىف ىكولس عقاو ىلإ رعاشملا هذه مجرتي ىذلا ٠ لمعلا ١ اهبحصي
 . ! «هرمأ ام ضقيامل | الك ١ : ةدابعلا نم ةياغلا غولب نع اًرصاق ىحورلا لالا اذه لك لظيسف الإو
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 « ةدابعلا » لظتو . . صضرألا عقاو ىف اه نزو ال ةقلعم رعاشملا لظت ةعاطلا هذه ربغبو

 ! رمألا عقاو ىف ةققح ريغ كلذك

 ١ نودبعيل الإ سنإلاو نجلا تقلحخ امو «.

 رعاشملا ىف ال كولسو لمع ىف لثمنت ىتح ةعاطلا متت الو . . ةعاطلاب الإ ةدابعلا متت الو

 ثيدحلا ىف همظعمو « ةديقعلا نع ثيدحلا هلك هقرغتسا ىذلا ىکا دهعلا ىن نكت لو

 ‹ ىندملا دهعلا ىف دعب |يف ءاج ىذلا ىنعلاب « فيلاكت » كانه نكت ل . . هللاب ناميإلا نع

 سفنألاب داهحلا وأ ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا فيلاكتلا وأ ( ةالصلا ادع يف ) فيلاكتلا ءاوس

 لوصولا ناك .. فيلاكتلا هذه ىحورلاو ىسفنلا دادعإلا كانه ناك نكلو . . لاومألاو

 ىف ةعاطلا . . ًادبملا ثيح نم ةعاطلا . . هلل ةعاطلاو هلل ميلستلا ةلحرم ىلإ ةيناميإلا ةرذبلاب

 . هلل ةدابعو . . هلل ةيشخو . . هلل اًبح ةعاطلا . . ةريغصلاك ةربكلا

 . . اهدرجتو اهقدص اهنم هللا ملعو « هلل ةعاطلا ىلع بولقلا هذه ةيبرت تمت نيحو

 دهج كانه نكي ملف . . لبق نم اه تدعتسا دق بولق ىلع تءاجف . . فيلاكتلا ثءاج

 ضعب تجاتحا دقلو « لاتقلاو موصلاك ةدهجم فيلاكتلا تناك نإو ىتح « ةعاطلا ىف

 ةعاطلا ًادبم ريرقتل ال هتاذ فيلكتلا ىلع ىوقتل نكلو « كشالو سفنلا ةدهاج ىلإ فيلاكتلا

 ! بولقلا هذه ىف رقتساو لبق نم ررقت دق ناك ىذلا

 . . نوقتت مكلعل مكلبق نم نيذلا ىلع بتك اك مايصلا مكيلع بتك اونمآ نيذلا امی ای »
 هنوقيطي نيذلا ىلعو .رخأ ماي نم ةدعف رفس ىلع وأ اًضيرم مكنم ناك نمف . تادودعم اًمايأ

 ."«نوملعت متنک نإ مکل رخ اوموصت نآو .هل ريخ وهف اريح عوطت نمف «نيکسم ماعط ةيدف
 نأ یسعو ‹ مکل ربخ وهو اًئیش اوه : نأ یسعو . مکل هرک وهو لاتقلا مکیلع بتک »

 . « نوملعت ال متنأو ملعی هللاو . مکل رش وهو اًتیش اوبحت
 ! ؟ممنوشختأ ؟ةرم لوأ مكوآدب مهو « لوسرلا جارخإب اومهو مہناميأ اوثكن اًموق نولتاقت الأ »

 . « نينمؤم متنك نإ هوشخت نأ قحأ هللاف

 . ۱۸۳: ةرقبلا ةروس ( ۲ ) . :٩٦ تايراذلا ةروس ( ) ١

 . :٠۳ ةبوتلا ةروس ( :۲٠٠ . ) ٤ ةرقبلا ةروس (۳)
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 ىرقتل ةرمتسملا ةدهاجملا ىلإ ةجاح ىف فيلاكتلا هذه ضعب تناك . . اذكهو . . اذكهو

 نولكني مهو ىح « نينمؤملا نم ةعجارم عضوم نكي م ةعاطلا ادبم نكلو « اهيلع سوفنلا
 : ريذنلا كلذ ىلع نوقلتيو « فيلكتلا نع اًنايحأ

 متيضرأ ؟ ضرألا لإ متلقانا هللا ليبس ىف اورفنا مكل ليق اذإ مكل ام اونمآ نيذلا اأ ای »

 اباذع مكبذعي اورفنت الإ . ليلق الإ ةرحآلا ىف ايندلا ةايحلا عاتم امف ؟ ةرحآلا نم ايندلا ةايحلاب

 . ٩ . . . ایش هورضت الو مکریغ اًموق لدبتسیو ایل

 ‹ اهومتفرتفا لاومأو مکتریشعو مکجاوزآو مکناوخإو مکانبأو مکؤابآ ناک نإ : لق »
 ؛ هليبس ىف داهجو <« هلوسرو هللا نم مكيلإ بح اموضرت نکاسمو « اهداسک نوشخت ةراجتو

 . « نيقسافلا موقلا ىد ال هللاو . هرمأب هللا یتای یتح اوصبرتف
# #8 

 كبر مساب ارقا ١ ىلاعت هلوقب تأدب ىتلا . . هللاب ناميإلا ىلع ةينآرقلا ةيبرتلا تناك اذكهو

 ناسنإلا ملع « ملقلاب ملع ىذلا مركألا كبرو ًارقأ . قلع نم ناسنإلا قلخ « قلخ ىذلا

 ىف . .حيسفلا عساولا نوكلا تالاجم ىف ىرشبلا بلقلاب تفوط مث « . . ملعي إل ام

 ىف . . اتوم دعب ضرألا ييحيل ءاسلا نم لزانلا رطملا ىف . . كالفألاو ضرألاو تاوامسلا

 ىف . . موجنلاو رمقلاو . .راهنلاو ليللا ىف . . قاذملاو لاكشألاو ناولألا فلتخملا تابنلا

 تاملظ ىف ةبحلا ملعي ىذلا لماشلا هللا ملع ىف . . ةغضملاو ةقلعلاو ةفطنلا نم قلغل-ا راوطأ

 هللا ريبدت ىف . .اهمك ىف ةحنفتملا ةرمثلاو اهنصغ نم ةطقاسلا ةقرولاو « رحبلاو ربلا

 لسرلا ديبأت ىف . .هقلخ بئاجعو ناسنإلا ىف .. هضبقو قزرلا طسب ىف ..مكحللا

 ال امو هيلع هرصب عقي امن ناسنإلا لوح ام لك ىف .. نيبذكلا ىلع مهرصنو تازجعللاب

 یف هعمو ‹ ءیش لک یف همامآ هللا یری اهلک تالاجملا كلت ف هب تفوط . . هاري نأ عیطتسی

 نإ هل لوقتل مث . .رسلا نم ىفخأ ةسجاه وأ ركف وأ لمع لك ىف هيلع اًبيقرو « ةظحل لك

 هباسح نم الو « رفم هئاقل نم سيلو ةمايقلا موي هبساحيس ىذلا وه رداقلا هلإلا اذه

 . . كيرش نود هدحو هل ةعاطلا قحو ةيدوبعلا تح هقلخ ىذلا هقلح ىلع هل نأو . .رفم

 . . كيرش هل سيل ىذلا دحاولا هللا وه هنأل

 . ةرمثلا ىه كلت

 . ١-٥ : قلعلاةروس (۴) . ۲٤١ : ةبوتلاةروس ۲) . ۳۸-۳۹ : ةبوتلا ةروس ( ) ١
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 . . ةيدوبعلا ديحوتو ةعاطلا ديحوتل . . ةيبوبرلاو ةيهولألا ديحرت

 . . دحاو دوبعمو . . دحاو هّلإ

 ةدابع ىهف الإو .. هلل الإ ةعاط الو .. هللا الإ دوبعم ال ىأ .. هللا الإ هّلإ ال

 . . ناطيشلا ةعاطو «ناطيشلا

 لزنتي هلك ىكملا دهعلا ىف نآرقلا ناك ىذلا « هللا الإ هّلإ الل ىقيقحلا ىنعملا وه كلذو

 الف : اهلك ةيناميإلا ةايحلا هيلع موقت ىذلا ىنعملا هنأل . . هقيثوتو هخيسرتو بلقلا ىف هتيبشتل

 ىف هللا الإ دبعت الو « دبعتلا رئاعش ىف هللا الإ دبعت الو ‹ بلقلا ةديقع ىف هللا الإ دبعت

 . . ضعبب مهضعب رشبلا تاقالع مظنت ىتلا تايظنتلاو تاعيرشتلا

 ملعيل ۔ یندملا دهعلا ىف رمتساو ۔ یکم ا دھعلا یف لذب یذلا هلک دھجلا اذه ناک امو

 هلإلا كلذ اودبعيل الو « لوسر الو باتك الب ةرطفلاب كلذ نوفرعي مهف « اهإ كانه نأ سانلا

 ! مهسفنآ ءاقلت نم كلذب نوموقي مهف « ةدابعلا عإونأ نم عون ىأب

 اک ہودبعیو . . كيرش الب هدحو هودبعیف ‹ هل كيرش ال دحاو هلإ هنآ اوملعیل ناک انإ

 !نوصلخو . . داّبع مأ نومعزي مث مهسفنأ ىوه ىلع ال . . هودبعي نآ هناحبس وه مهرمأ
 . « نورکذت ام الیلق . ءایلوآ هنود نم اوعبتت الو مکبر نم مکیلإ لزنآ ام اوعبتا

 . . هللا لزنآ ام عابتا ةعاطلاو . . ةعاطلا ةدابعلاف

 )١ ( فارعألا ةروس : ۳ .

1٤ 



 رجالا مويلاب نامتيإلا

 للاب ناميإلاب عضاوملا نم ريثك ىف هقحليل ىتح رحآلا مويلاب ناميإلل ةغلاب ةيمهآ نآرقلا ىلوي
 حلا مويلاو هللاب نونمؤي نيذلا مه مهنأب نونمؤملا فصويف . . اينو اًتابثإ « ةرشابم

 نومعزي مہأب نوقفانل فسصصوی اہک < رحلآلا مويلاب الو هللاب نونمۇي ال مهاب نورفاکلا فصويو

 . رحآلا مويلاو للاب ڭونمۇي مہنأب

 : نينمؤملا فصو ىف ءاج

 رخآلا مويلاو هللاب نمآ نم ربلا نكلو « برغم او قرشملا لبق مكهوجو اولوت نأ ٌربلا سيل »
 . ٩ . . نييبنلاو باتكلاو ةكئالملاو

 ٠١ «سسنکلا ییلاو هاب نمؤي مکنم ناک نم هب ظعوی كلذ
 ىف نوعراسيو ركنملا نع نوهنيو فورعلاب نورمأيو رحآلا مويلاو للاب نونمؤي »

 . ۳۲ , . .تاریخلا

 هللا ركذو رحآلا مويلاو هللا وجري ناك نمل ةنسح ةوسأ هللا لوسر ىف مكل ناك دقل »

 : رافكلا ناش یف ءاجو

 ١ .هلوسرو هللا مرح ام نومرحب الو رحآلا مويلاب الو هللاب نونمؤي ال نيذلا اولتاق . « )(
 : نيقفانملا نأش ىف ءاجو

 ١ نينمؤمب مه امو رحلآلا مويلابو هللاب انمآ لوقي نم سانلا نمو « .
 ناطيشلا نكي نمو . رحلألا مويلاب الو للاب نونمؤي الو سانلا ءاٿر مهل اومأ نوقشي نيذلاو

 ." « يرق ءاسف اتیرق هل

 )١( ةرسسقبلا ةروس : ٠۷۷ . ) )۲نارمع لآ ةروس (۳) . ۲۳۲ : ةرشقبلا ةروس : ٠١١ .
 ) ٤ ( بازحألا ةروس :  . ۲١)١(سورةالتوبة : ۲۹ . )١( ةرقبلا ةروس : ۸^
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 . هل امتمو هللاب نامیإلاب اًرشابم اًطابترا اًطبترم رحآلا مویلاب ناےیإلا ءيجج اذکھو
 ايف اهانيأر اك هللاب ناميحال ةيئاهنلا ةرمثلا ىلإ رظنن نيح « ةقيقحلا ىف كلذ ىف بجع الو

 ةعاطلا هذه نأ - قلخ نمب ميلعلا وهو - هللا ملع دقلو . . هلل ةلماكلا ةعاطلا ىهو « قبس

 نإ «هللاب ناميإلا درجمب - مهلك لقن مل نإ لقألا ىلع سانلا نم ريثك دنع - اهمامت متي ال
 هبرقت ىتلا لاعألا ىلإ نمؤملا هجتيف . . اًباقعو اًباوثو « اًباسحو اتعب كانه نأب خسارلا ناميإللاب
 طبترت - لاب ناییإلا ةرمث ىهو - ةعاطلا تناك ذإف . . هباوث ىف اًعمطو هباذعل ءاقتا هللا نم

 . . للاب ناميإلاب ةرشابم رحأآلا مويلاب ناميإلا قحلي نأ نذإ بجع الف « رحآلا مويلا ةديقعب
% o 

 ناك ةيكملا روسلا ىف رحآلا مويلا نع ضيفتسملا ثيدحلا نأ ةلهو لوأل بسحبن دقلو

 : ءازج لاو باسحلاو ثعبلل ٌتابلا برعلا راكنإ هببس

 قلخ ىفل مكنإ قزم لك متقزم اذإ مكنہني لجر ىلع مكلدن له اورفك نيذلا لاقو »
 . «!؟ ةنج هب مأ اًبذك هللا ىلع یرتفأ !؟دیدج

 . «  دعب عجر كلذ ؟ اًبارت انکو انتم اذإ 9

 هنع لوزي ىتح ضيفتسم ثيدح ىلإ ةجاح ىف مزاجلا ثابلا راكنإلا اذه ناك دقل اًقحو
 . دينعلا هرا ,صإ

 ملسملا عمتجملا ماق نأ دعب ةيندملا روسلا ىف رحتألا مويلا نع ثيدحلا رارمتسا نكلو

 هللا ليبس ىف دهاجمو « رحنآلا مويلاو هللاب نمؤي سانلا نم ليج دجوو « ةملسملا ةلودلاو

 نينمؤملا نم ىرتشا هللا نإ » : نآرقلا مهفصو امكرحنآلا مويلاو هللاب هناميإ ةجيتن لتقيو لتقيف
 ةاروتلا ىف اًقح هيلع اًدعو نولتتيو نولتقيف هللا ليبس ىف نولتاقي ةنجلا مه نآب مهل اومأو مهسفنأ
 كلذو . هب متعياب ىذلا مكحيبب اورشبتساف - ؟ هللا نم هدهعب یوآ نمو - نآرقلاو لیجنإلاو
 . ١ «ميظعلا زوفلا وه

 )١( رحآلا مويلا نع ضيفتسم ثيدح ءاج دقف ةيكملا روسلا ىف امأ . ةيندم اهلك تايآلا هذه نأ ظحالي :

 ىف يه ةمايقلا دهاشم مظعمو . راثنلا فصوو ةنحلا فصوو باقعلاو باوثلاو ةلءاسملاو ثعبلا نع
 نآلل رحآلا مويلاب نايإلاو هللاب نايإلا نيب مزاجلا طبرلا كلذ اهيف دري مل نكلو . ةيكملا روسلا ىف ةقيقحلا
 ءاجف « راكنإلا دشأ لبق نم امه نيركنملا برعلا بولق ىف ءاشنإ ًأشنت لازت ام تناك ءازح لاو ثعبلا ةديقع
 تزربأو « ىئاهنلا اهعضو ىف ترقتسأ دق تناکف ةنيدملا يف امآ . نايحآلا بلاغ ىف القتسم اهنع ثيدحلا

 لاب نايإلل ةممتملا ىه انآ ىهو « ىئاهنلا اہازیم یف كلذك . .

 . ١١١ : ةبوتلا ةروس )٤( . ¦ قةروس(۳) . ۷-۸ : اس ةروس ( ۲ )
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 مويلا نع ضيفتسملا ثيدحلا نآ ىلع ليلد اذه دعب رخآلا مويلا نع ثيدحلا رارمتسا

 ىلإ اهجوم هلك ناك الو ‹ ثعبلل نيركنملا راكنإ ببسب هلك نكي مل ةيكملا روسلا ىف رحآلا

 . .رخآلا مويلاو هللاب لعفلاب اونمآ نيذلل اًهجوم لقألا ىلع هنم ءزج ناك امنإ ! نيركنملا كعلوأ

 انإ « رخألا مويلاب رركذتلا نع ىنغ ىف اوسيل لعفلاب اونمآ نيذلا نأ ىلع كلذك ليلد وه مث
 درج ن هناحبس ملع ولف . هقلخب ميلعلا وه هللاو . . ريكذتلا كلذ ىلإ ةمئاد ةجاح ىن مه

 هنأ هللا ملع اهنإ . . ةرملا دعب ةرملا مهركذتل نآرقلا داع ال « ىفكي رحآلا مويلاب نایإلا ثودح

 ! ريكذتلا ىلإ وعدي مئاد ببس نم نذإ دبالو ! ريكذتلا ةداعإو . . ركذتلا نم دبال

# F % 

 : ةلصأتم ةيوق ةيرطف عفاود هللا اهقلح اك ةيرشبلا سفنلا ىف نإ

 ةضفلاو بهذلا نم ةرطنقملا ربطانقلاو نينبلاو ءاسلا نم تاوهشلا بح سانلل نیز »

 ,er , ايندلا ةايحخلا عاتم كلذ . ثرحلاو ماعنألاو ةموسملا ليخلاو

 زفاوح نوكتل « ةلصأتمو ةيوق عفاودلا نوكت نأ  هملعو هللا ریدقت یف - دبال ناک دقو

 قلخ ىتلا ةفالخلا ةيلمع نم ءزج ىهو . ضأألا ةراعل اًعفادو « جاتنإلاو طاشنلاو لمعلل

 : ناسنإلا اهلجأ نم

 . «  ةفيلخ ضرألا ىف لعاج ىنإ ةكتالملل كبر لاق ذإو »
 ١ مكرمعتساو ضرألا نم مكأشنأ وه فيها  " .

 ةلوهسب اهحاحلإ نع ىضاغتلا وأ اناكسإ نكمي ثيحب ةفيعض عفاودلا هذه تناك ولف

 . . فالختسالاو ةرامعلا ةمهمب مايقلا نيبو ناسنإلا نيب ضرألا ىف ةريثكلا تابقعلا تفقول

 نم ةياهنلا يف نكمتلاو . اهيلع بلغتلاو تابقعلا هذه دومصلا عيطتسنل اهتوق تناك انإو

 كلذ نم ةلصحتلا ةدئافلا قيقعت وأ ‹ ناسنإلل نوكلا تاقاط رخست نم هللا هبتك ام قيقعت

 : ربخستلا

ج ضزألا ىف امو تاوامسلا ىف ام مكل رخسو »
 .* « هنم اًعي

 طباض رغب امأشو تكرت اذإ عفاودلا هذه نأ - هناحبس - ملعي ميلعلا قلاخلا هللا نكلو

 : ٠ تارهش » ىلإ بلقنت اهنإف
 ...f تاوهشلا بح ساللل نيز

 . ٠١ : ةرقبلا ةروس ( ۲ ) . ٠٤ : نارمع لآةروس ( ) ١

 . ١۳ : ةيئاح ل اةروس ( ٤ ) . 11 : دوهةروس ( ۳ )
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 ةرابع ىلع هل انوع نوكت نأ نم ًالدبو .. كالماوأ فطعلاب ناسناإلا بيصت ذئدنعو

 الغاشو « قالطنالا نع قّوعي اًديق حبصت اهنإف « اهيف ةدشارلا ةفالخلا ةمهمب مايقلاو ضرألا
 . . ةقحلا ةفالخلا ماهم نع لخشي

 فظنتو اهقلطنم ددحتو « تاوهشلا هذه طبضت طباوض ةرطفلا ىف هللا عضو كلذل

 ةطبضنم ٠ ةبغر » ىلإ « اهءازإ هسفن ناسنإإلا كلمي ال ةيغاط « ةوهش » نم اهدرتو «ءاهارجم

 ‹ عاتملا نم لوقعم طسق اهب ققحتي « عفاودلا هذه قيقحتل اًدودح مسرو « دايقلا ةنكم

 : ءاوس ةعاجلاو درفلل « كالحلإو بطعلا نود هتاذ تقولا ىف لوحتو

 .' « اهودتعت الف هللا دودح كلت »

 . «اهوبرقت الف هللا دودح كلت »

 ىلع اهنيعي نيعم ىلإ ةجاح ىف سفنلا لخاد ىف ةيرطفلا طباوضلا هذه نأ هللا ملع مث

 تادابعلا كلذل عضوف « تاوهشلا نايغط ءازإ اهرزآ نم دشيو « اهيمنيو « اهتمهمب مايقلا

 : هاوقت ىلإ وعدتو « هللاب ركذت تلا
 ."«نوعنصت ام ملعي هللاو . ربكأ هللا ركذلو . ركنم او ءاشحفلا نع ىهنت ةالصلا نإ »

 مكلبق نم نيذلا ىلع بتك امك مايصلا مكيلع بتك اونمآ نيذلا اهيأ اي »
 .نوقتت مکلعل

 . . ضرالا ىلإ ابذجت ةلقث امه تاوهشلا وأ عفاودلا كلت نأ - هناحبس  كلذك ملعي هنكل

 ىلإ ناسنإللا لقثت ىتلا ةفينعلا ةيبذاجلا هذه لداعي ىرحألا ةيحانلا نم لق نم دبال هنأو

 . . رحلآلا مويلاب ناييإلا وه كلذو . . ضزألا

 هيلإ عوفدملا « دحلا نع دئازلا عاتملا نع لزانتلاب ناسنإلا عنقي نأ نكمي ءيش ال هنإ

 اوبطعيال ىكل اهودتعي الأ سانلا رمأو عفاودلا هذه هللا اهمسر ىتلا دودع-اب مازتلالاو « هترطفب

 ىف انه هكرتيام نأب مزاج لا ناميإلا الإ كلذب ناسنإلا عنقي نأ نكمي ءيش ال . . اوكلهب الو

 عونلا ف لب . . بسحف ةجردلا ىف ال اًمعاضم ةرحآلا ىف هاقلي - هللا ةعاط لجأ نم - ايندلا

 نذأ الو تأر نيع ال ام اهيف ىتلا ةنحلاو < لوزي ال ىذلا دلال ا ميعنلا ثيح « كلذك

 - هتاوهش ءارو اًعافدنا - ايندلا ىف هيف هللا یصعی ام ناو . رشب بلق ىلع رطح الو « تعمس

 ايندلا ىف انه عاتم نيب ذئنيح ةنزاوملا حبصتو . نادبألاو سوفتلا هقيطت ال اًباذع هيلع بذعي

 . 1۸۷ : ةرشقبلا ةروس ( ۲ 2 . ۲۲۹ : ةرقبلا ةروس ( ) ١

 . 1۸۳ : ةرقبلا ةروس ( £ ) . ٤۵ : ثوبكنعلا ةروس ( ۳ )
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 دلاخ كانه عاتمو « هلاوزو هئاهتنا ىلع مئادلا قلقلا نم هبوشي ام هبويع لقأ سيل « لئاز فئاز

 قيقحت مدع نم ملأ نيب كلذك ةنزاومو . . ىفصأو عتمأو قمعأو لجأ عون نمو « لوزي ال
 . لاهتحالا ةقاط قوفي ةرحآلا ىف لو « هلاوحأ عيمج ىف لمتح وهو < عاتملا نم دئازلا ردقلا

 ميعنلا ةعاضإ كشالو ةديدشلا ةقابحلا نم نوكي ةروصلا هذه ىف ةنزاوملا عضوت نيحو

 . ثيلي ال تقؤم ملل ءاقتا قاط ال ىذلا ميلألا باذعلا يف لوخدلاو « لئازلا ميعنلاب دلاخلا

 ! وزي نأ

 لداعي ىذسلا لقثلا ىه األ . .رحتآلا مويلا ةديقع ىلع ديدشلا زيكرتلا ناك كلذل

 . تاوهشلا ةيبذاج

 هب ققحنت ىذلا بلاقلا لخاد ىف ةلوهسب رقتست ال ةيصع ةنيجع ةيرشبلا ةنيجعلا نإ مث

 ‹« بلاقلا دودح جراح ةعفدنم كرحتلاو ىّولتلا ةمئاد ىه اهنإو . ةرحتآلاو ايندلا يف اهتمالس

 اهب رقتسيو رمألا ىهتنيو ةدحاو ةرم طبضنت ال ىهف مث نمو . . تاوهشلا عم تلفنت نأ ديرت

 نع رتفت ال ىه األ « رتفت الو لكت ال ةمئاد طبض ةيلمع ىلإ ةجاح ىف ىه اهنإ ! ماقما
 ال كلذل . . [ هللا قيرط ىلإ نئمطتو ةدهاجملا لوط دعب ميقتست نأ الإ ] عالدنالاو عافدنالا

 مويلاب مئادلا ريكذتلا ىلإ رمألا جاتحب امنإ ! رمألا ىهنني مث ةرم ةرحآلاب ناسنإلا ركذي نأ ىفكي

 ! نارقلا هلعفي ام كلذو . . هباقعو هباوثو « هباسحو رحأآلا
%# %F % 

 نم حابملا طسقلاب عتمتست نأ اهيف كل حاتي ىتلا ةنئمطملا ةنمآلا ةيداعلا ةايحلا ىف هلك اذه

 ! تاوهشلا اهمس وأ . . تابغرلا هذه

 حاتي ىتلا ةديللا ةنيها ةلهسلا ةروصلا هذه ىلع رقتست ال - نمؤملا - ناسنإلا ةايح نكلو
 ! عاتملا اهيف

 . فيلاكت ضرألا ىف فلكم نمؤملا نإ

 ینابرلا ماظنلا نوکیو ‹ العلا ىه هللا ةملك نوكتل « ضرألا ىف هللا جهنم رارقإب فلكم

 : سانلا نيب مئاقلا وه

 انلرنأو . طسقلاب سانلا موقيل نازيم او باتكلا مهعم اننا تانيبلاب انلسر انلسرآ دقل»

 ىوق هللا نإ . بيغلاب هلسرو هرصني نم هللا ملعيلو «سانلل عفانمو ديدش سأب هيف ديدحلا

 . ازیزع

 )١ ( دیدحلا ةروس : ۵٥
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 ! خيراتلا لالخ ةدحاو ةرم كلذ عنصت مل . .رسي ىف متي رمألا اذه كرتن ال ةيلهاجلا نكلو

 . هللا جهنم رارقإل داهج نم دبالو

 وأ هنمآ وأ هتحار وأ هلام دقفي نآل هضرعیو . . حابملا عاتملا نم ىتح ناسنإللا مرحي داهج

 لئاسو نم ةليسوب توملل هضرعي دقو .. ديرشتلاو بيذحتلل هضرعي دق لب . . هلهأ

 ىلإ لصي ىذلا نامرحلاو ةقشملا نم هبحاصي امو هللا ليبس ىف لاتقلا ريغ كلذو . . لتقلا

 . لاتقلا ةحاس ىف توملا

 ىتشب ايندلا ةايحلا ىف باذعلا لمحتب هيرغيو « هلك كلذ نع نمؤملا ضوعي اذاف

 هللا ةاضرم ليبس ىف - ضرألا ىف هل ضرعتي نامرح لك نآأب مزاجلا ناميإلا كلذ الإ «هفونص

 - ضزألا باذع نم اًقوخ - سعاقتلا نم هعنمي اذامو . . ؟ دفني ال ىذلا دلاخلا ميعنلا هؤازج

 نع لجي ىذلاو «دشألا باذعلا وه سعاقتلا اذه نع هللا باذع نب مزاجلا ناميإلا الإ

 !؟لاتحللا

 ‹ اهومتفرتقا لاومأو <« مکتربشعو مکجاوزآو مكناوخإو مکؤانبأو مکؤابآ ناک نإ : لق »

 ‹ هلیبس یف داهجو هلوسرو هللا نم مکیلإ بحآ « اهنوضرت نکاسمو « اهداسک نوشخت ةراجتو

 .“'« نيقسافلا موقلا ىدهب ال هللاو . هرمأب هللا یتأی یتح اوصبرتف

 متيضرأ ؟ ضأألا ىلإ متلقاثا هللا ليبس ىف اورفنا مكل ليق اذإ مكل ام ارنمآ نيذلا اأ اي ١

 اًباذع مكبذعي اورفنت الإ . ليلق الإ ةرحنآلا يف ايندلا ةايحلا عاتم امف ؟ ةرحآلا نم ايندلا ةايحلاب

 ." « ریدق ءيش لک ىلع هللاو اًنيش هورضت الو مکریغ اًموق لدبتسیو امیلإ

 هربد لئموي مشوي نمو رابدألا مهولوت الف اًفحز اورفك نيذلا متيقل اذإ اونمآ نيذلا امبأ اب

 سبو منهج هاوأمو « هللا نم بضخغب ءاب دقف - ةف ىلإ ازیحتم وآ لاتقل اًقرحتم الإ -
 . “بصل

 ال ام هللا نم نوجرتو « نولأت اک نوملأی مہنإف نولأت اونوکت نإ . موقلا ءاغتبا یف اونہت الو ١
 . ٩ « (یکح لع هللا ناکو . نوجري

 مهيلع بتك اهلف « ةاكزلا اوتآو ةالصلا اوميقأو مكيديأ اوفك مه ليق نيذلا ىلإ رت ملأ »
 تہتک م انبر :٠ اولاقو <« ةيشحخ دشأ وأ هللا ةيشخك سانلا نوشخب مهنم قيرف اذإ لاتقلا

 . ۳۸-۳۹ : ةبوتلا ةروس ( ۲ ) . ٤ : ةبوتلا ةروس ( ) ١

 . ٠٠٤ : ءاسللا ةروس( ٠١_٠١ . ) ٤ : لافنأالا ةروس ( ۳ )
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 «ىقتا نمل ريخ ةرحآلاو « ليلق ايندلا عاتم لق !؟ بيرق لجأ ىلإ انترخأ الول ؟ لاتقلا انيلع

 . «دایتف نوملظت الو

 دعقتالو « داهجلا ىلع اووقتي ىكل « رحآلا مويلاب - نينمؤملل - مئادلا ريكذتلا ناك كلذل

 ةنجلا كلذ ىلع مملو .. هللا ةاضرم ءاختبا هيف ىضملا نع هنامرحو هتاباذعو هتاقشم مه

 . . ميقملا ميعنلاو

 نولتقيف هللا ليبس ىف نولتاقي ةنحلا مه نأب محلاومأو مهسفنأ نينمؤملا نم ىرتشا هللا نإ »

 اورشتساف ؟ هللا نم هدهعب وأ نمو . نآرقلاو ليجنإلاو ةاروتلا ىف اًقح هيلع ادعو نولتقيو
 . « ميظعلا زوفلاوه كلذو هب متعياب ىذلا مكعیبب

 . باسحلاو ثعبلا نع ثيدحلاو « ةمايقلا دهاشمب ةيكملا روسلا لفحت

 ريرقت ةرورضل رحآلا هضعبو . ثعبلل ٌتابلا برعلا راكنإ انلق اك ببسلا ضعب ناك دقو

 ملع اك - األ « ضرألا ىف مہتايح ميقتست ىتح نيئمؤملا سوفن ىف اهخيسرتو ةديقعلا هذه

 . ةقيمع ةخسار ةرقتسم ةديقعلا هذه ربغب ميقتست ال - هللا

 يف لعفأ رخآ بولسإب اًنايحأ مههجاوو اًنايحأ مهداج دقف ثعبلل نوركنملا برعلا امأف

 ثعبلا موي هللا ىدي نيب وآ < اهيف نووتشي منهج ران ىف مهسفنأ مه مهريوصت وه « رثأتلا

 برضی و ! نیتطاخ اوناکو « نیرفاک اوناک ممإ : مهلمشیو مهفلی یزاو نوہیجبف ماسي

 ىف دوصقملا ناك نإو < مهبلإ تفتلم ريغ ةمايقلا دهاشم ضرعتسي ىضميو « ًاحفص مهنع

 .! مهيلع ربثأتلا وه ةياهنلا
 ةينهذ ةيضق اهلعجم ىذلا درجملا نهذلا قطنم سيل هنكلو ىقطنم لدج وهف لدحلا امآف

 ىلع وأ «عنتقي» ام ًيثك نهذلا نأ كلذ . . نادجولا كرحت الو نهذلا قاطن نم جرخت ال ةدراب

 ةلاحو ىسفن رمأ وهو ادانع امإ ! هفقوم ناسنإلا ريغب ال كلذ عمو ةهجاوملا نع زجعي لقألا

 !ديدج فقوم ىلإ دماجل ا هفقوم نم هكرحجي ىذلا ردقلاب « اًبنادجو » عنقي مل هنأل امإو-ةيسفن

 رشع عساتلا نرقلا ىف ةيبرغلا « ةينالقعلا ١ مهتنتف نيذلا ةصاخو - سانلا نم ثك نإو

 اوضم هودجو اذإ ىتح « نارقلا ىف « ىلقعلا ليلدلا» نع نوثحبي نوضميل - نيرشعلا نرقلاو

 نودري ىذلا « تكسملا درلا ىلع اورثع انأك وأ ! ردقي ال ىذلا ردكلا ىلع اورثع ناك هب نیحرف

 )١( ةبوتلا ةروس(۲) . ۷۷ : ءاسنلا ةروس : ٠١١ .
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 دقنلل دمصي ال هنأو « ةيلقع ةلدأ ىوح ال هنأب نآرقلا نومجامي نيذلا « مالسإلا ءادعأ ىلع هب

 !! ىللقعلا

 . . مهصالخإ ىلع مهرجأي لاف  كلذك الإ مهبسحن الو - نيصلخ اوناك نإ ءالؤهو

 . . ىلهاجلا ركفلا تارايتب رثأتت ال ىرخآ ةيحان نم ةسارد ىلإ ةجاح ىف دعب - ةيضقلا نكلو
 امو ةينالقع نم ةرصاعملا ةيلهاجلا ىن هؤافلخ وأ ميدقلا ىفسلفلا ىنانويلا ركفلا وه ناك ءاوس
 . .اهيلإ

 رم ىف « ىلقعلا ليلدلا » نوكو . . ةيضق هذه هيفاني الو لقعلا ضقاني ال نآرقلا نوك نإ

 ىرخأ ةيضق « لئاسولا نم هريغ ىلع ليضفتلاو « ميظعتلاو رابكإلاب ريدجلاوه نيدلا
 . ةعجارملاب ةريدجو . . ةفلتخ

 ىف ةدشارلا ةفالخل اب موقت ىتلا ةنمؤملا ةمألا ءاشنإ هتمهم . . هيجوتو ةيبرت باتك نآرقلا نإ

 فورعمل اب نورمأت . سانلل تجرأ ةمأ ريخ منك » : ىلاعت هلوق اهيف ققحتي ىتلاو « ضرألا
 اونوكتل اًطسو ةمأ مكانلعج كلذكو ١ :يلاعت هلوقو < . . هللاب نونمؤتو ركنملا نع نوهنتو
 ." «اًدیهش مکیلع لوسرلا نوكيو سانلا ىلع ءادهش

 ىلع فرعتلا اهوأ نم ماهم ةلمج ىف لماش عساو قاطن ىلع لقعلا لاعإ ىلإ نآرقلا اعد دقلو

 ةساردب - ملسو هيلع هللا ىلص - لوسرلا قدص ىلع فرعتلاو « نوكلا ىف هتايا ربدتب هللا
 “) « نوركفتپ موقل ةيآل كلذ ىف نإ » .““ نولقعي موقل ةيآل كلذ ىف نإ ١ : لاقو . هلاوحأ

 نإ : لق » . يشك افالتخا هيف اودجول هللا ريغ دنع نم ناك ولو « نآرقلا نوربدتي الفأ»
 الإ وه نإ ةنج نم مكبحاصب ام : اورکفنت مث یدارفو ینثم هلل اوموقت نآ : ةدحاوب مكظعأ
 الإ وه نإ . ةنج نم مهبحاصب ام ؟ اورکفتپ ل وأ » . ٩ دیدش باذع یدی نیب مکل ریذن
 ةلاطب ال « داماك ًدامع » هيطعت ماهمب كلذ دعب هفلك مث .. خلا .. خلا . . ^“ « نیبم ریذن

 اہ یر یتلا نئسلا ىلع فرعتلل ىرخأ ةرم نوكلا ف هللا تايآ ربدتب هفلک ثیح « اًدبآ هيف

 نم ضرألاو تاواسلا ريخست ىنعم ققحو هتاقاط صالختسا نم نكمتيل « نوكلا اذه هللا

 ةنس رداصلا « ةيدوهيلا ةلكشملا ىف تالمآأت » دوهيلا نع راح اًعافد هيف عفادي ىذلا هباتك ىف رتراس رقي ( ) ١
 ىلإ تفتلن نأ انارحأ ايف . . ةديقعلا اهم اوبراحيل ةرصاعملا ةيئالقعلا اوأشنآ نيذلا مه دوهيلا نأ ۸
 ! كلذ

 . ٦۷ : لحنلا ةروس (1) ٠١١ .٠ : ةرقبلا ةروس (۳) . ۱۱١ : نارمع لآ ةروس ( ۲ )
 . ٤1 :ًابس ةروس (۷) .  ۸ : ءاسنلا ةروس ( )٦ . 14 : لحنلا ةروس ( ) ٩
 . ۱۸٤ : فارعألا ةروس ( ۸ )
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 هفلكو . ىقيبطتلاو ىرظنلا ملعلاب نوكلا اذه ىف نونكملا هلا قزر نع ثحبيو « ناسنإلل هللا

 ىتلا بابسآلاو لئاسولا ىف ربدتلاب هفلكو ضرألا ىف هقيبطت نسحيل عيرشتلا ةمكح ربدتب
 هفلكو خلا . .اًيعاتجاو اًيداصتقاو اًيسايس هاّعو نأ دعب دشارلا عمتجملا ةماقإ ىلإ اب لصي
 مهدعب ةجيتن ءوس نم ميباصأ ام ىشاحتي ىتح « لبق نم اولخ نيذلا ىف هللا ةنس ربدتب يح
 لقعلل ىرشب ماظن ىأ هصصخي ام لمشأو رثكب مخضأ ماهم ىهو . . هللا قيرط نع
 !ىرشبلا

 نايإلا وأ هللاب نايإلا ءاوس هدحو لقعلل هلك ناميإلا رمأ لكي م هلك اذه عم نآرقلا نكلو

 ! اهيلإ رظنلا تفلن ىئلا ةيضقلا ىه هذهو . . رحأألا مويلاب
 وه سيلو « بسحف ناسنإلا بناوج نم دحاو لقعلاو . هلك ناسنإلا لمشي ناميإلا نإ

 ! ناسنإلا لك

 ¿ل هنکلو . هقاطن یف لخدي نآ نکمی اب ۔ نایإلا ناش یف ۔ لقعلا نآرقلا بطاح دققلو
 ىف وأ یمالسإلا خيراتلا وأ یف ءاوس « نوینالقعلا » دیری اک < ا

 ةلاصأ لقت ال « ناميإلاب لصتت ناسنإلا نم ىرخأ بناوج لامهإ كلذ ىنعم نأل . .

 ! هللا ىلإ ًلوصو قمعأو رثكأناميإلا لاج ىف - اإ لقن مل نإ تلا س
 ىغبني رمألا نأب « نيثدحملا و مهنم ءامدقلا « نيينالقعلا تاحيص انعزفت نأ یغبني الو

 !! « ناسنإلاب » قيلت ال ةفارخ وهف الإو « هزيجيف لقعلا ىلع هلك ضرعي نأ
 دق (ةيملع» ةقيقح كلتو!!هتاذ وه لمعي فيك فرعي نأ نع رصاق هسفن لقعلا نإ

 لقعلا ىف ريكفتلا ةيلمع متت فيك دعب فرعي مل لقعلاف! ةقيقح اهنكلو !ةلهو لوأل انئجافت
 ! لقعلا كلذل ىمويلا ؛نيتورلا» نم كلتو هذه تناك نإو ركذتلا ةيلمع متت فيكو « ىرشبلا

 متت نأ امف . . اهلك ناميإلا ةيلمع ىلع ذوحتسي نأ ديري لهف . . روصقلا اذهب ناك نإفآ

 !!؟ اهضفري نأ امو هقیرط نع اهلک
 ! لاو ! الك

 رصقي الف « لقعلا ريغ ىرشبلا بلقلا ىف لخادم ناميإلل نأ ملعيل ميلعلا قلاخلا هللا نإو

 ةينابرلا ةقيرطلاب « نادجولا بطاخيو اهتغلب حورلا بطاخي الإ « هدحو لقعلا ىلع رمألا
 !نايإلا ىلإ ىدؤي اهنم اًدحاو لمع الو اهلك ةديقعلا نماكم ىلإ لصت ىتلا ةزجعملا

 ةقيرط نع ثيدحلا ةبسانمب هيلإ انررطضا انكلو ! ءيشلا ضعب لاط ابر « دارطتسا كلذ
 ال ىذلا « درجملا ىنهذلا قطنملاب ممداجي ملف « ثعبلل نيركنملا برعلا ةلداجم ىف نآرقلا
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 نوكيل نادجولا ىف ةكرح اتاد قطنملا اذه بحاص انإ « دماجلا هفقوم نم ناسنإلا كرحجم

 . نايالل ىعدأ كلذ نوكيو « اًمعاضم ريثأتلا

 قلحخ ىفل مكنإ قزم لك متقزم اذإ مكئبني لجر ىلع مكلدن له : اورفك نيذلا لاقو »

 لالضلاو باذعلا ىف ةرحنآلاب نونمؤي ال نيذلا لب !؟ ةنج هب مأ اًبذك هللا ىلع یرتفآ !؟ دیدج

 مهب فسخن اشن نإ ؟ ضرألاو ءامسلا نم مهفلخ امو مهيديأ نيب ام ىلإ اوري ملفآ . ديعبلا

 . “'«بينم دبع لكل ةيآل كلذ ىف نإ . ءامسلا نم اًمَسِك مهيلع طقسن وأ ضرألا

 ىذلا اهيبجب : لق !؟ ميمر یهو ماظعلا یجب نم : لاق ! هقلخ یسنو اثم انل برضو ١

 هنم متنأ اذإف ازان رضحأألا رجشلا نم مكل لعج ىذلا . ميلع قلخ لكب وهو ةرم وأ اهأشنآ

 وهو !ىلب ؟ مهلثم قلخي نأ ىلع رداقب ضرالاو تاوامسلا قلخ ىذلا سيل وآ . نودقوت
 توكلم هديب یذلا ناحہسف . نوکیف نک هل لوقی نآ ایش دارآ اذإ ہرمآ انإ . میلعلا قالخلا

 ." « نوعجرت هیلو ءيش لک
 دقل ؟ نوثوعبم انقآ اًماظعو ابارت انكو انتم اذإأ : اولاق . نولوألا لاق ام لثم اولاق لب »

 نإ اهيف نمو ضزألا نل : لق ! نيلوألا ريطاسأ الإ اذه نإ ! لبق نم اذه انؤابآو نحن اندعو

 برو عيسلا تاوامسلا بر نم : لق ؟ نورگذت الفأ : لق | هل نولوقیس ؟ نوملعت متتک

 ريج وهو ءيش لک توکلم هديب نم : لق ؟ نوقت الفآ : لق ! هل نولوقیس ؟ میظعحلا شرعلا
 ۔ (  !؟ نورحست ینا : لق ! هل نولوقیس ؟ نوملعت متنک نإ هيلع راج الو

 وأ ةراجح- اونوك : لق !؟ اًديدج اًقلح نوٹوعبل ًانثأ اًتافرو اًماظع انك اذِإأ : اولاقو

 لوآ مکرطف یذلا : لق !؟ اندیعی نم : نولوقیسف !! مکرودص یف ربکی ام اًقلخ وأ اًیدح

 مکوعدي موی ! اًیرق نوکپ نأ یسع لق ؟ وه یتم : نولوقیو مهسوءر كيلإ نوضغنيسف ! ةرم
 . «  ! اليلق الإ متشبل نإ نولظتو « هدمحب نوبیجتستف

 ! بیجع «يش اذه نورفاکلا لاق مهنم رذنم مهءاج نأ اوبچع لب . ديجملا نآرقلإو ى »

 باتك اندنعو ٠ مهنم ضرألا صقنت ام انملع دق ! ديعب عجر كلذ !؟ا؟ارت ارت انکو انتم اذ

 فيك مهقوف ءاہسلا ىلإ اورظنی ملفآ . جیرم ِرمآ یف مهف مهءاج ال قحاب اوہذک لہ ٠ ظیفح
 نم اهيف انتہنأو ىساور اهیف انیفلأو ‹ اهانددم ضرأالاو ؟ جورف نم اه امو «اهانیزو « اهانینب

 , ۷۸-۸ : سىي ةروس( ۲ ) ` , ۷_4 :ًابىس روس( 1)
 ۰ ٤۹ 0٢ : ءارسإللا ةروس ( ۸-۸٩ . ) ٤ : نونمۇملا ةروس ()
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 تانج هب انتبنأف اکرابم ٤ام ءامسلا نم انلزنو . بینم دبع لکل یرکذو ةرصبت « جیب جوز لک
 كلذك . اتم ةدلب هب انييحأو دابعلل اقزر « ديضن علط امه تاقساب لخنلاو « ديصحلا بحو
 ٩۲ بورا

 دروي هنإ . ثعبلاب نيبذكملا عم لدجلا نم جذاين - ريثك ةيكملا روسلا ىف اهلثمو - هذه
 ضزألا ىيحب ىذلاو « ةرم لوآ ضرألاو تاواسلا قلخ ىذلا هللا نأ همارق ىذلا ىلقعلا ليلدلا

 نيوكتلا دقعملا ناسنإلا اذه قلخ ىذلاو « ةرفقم تناك نأ دحب ءايحألاو ةايحلاب رخزتف تاوملا

 ثعبيو « ميمر ىهو ماظعلل ةايحلا ديعي نأ ىلع رداق . . ةطيسبلا ةفطنلا نم ديقعتلا دشأ

 طيح ىف هرصجالو « ةفاج ةيقطنم ةيضق هدروي ال هنكلو . . ىرحخأ ةرم مهتدقر نم سانلا

 ىف لبق نم اهركذ اندرأ ىتلا ةيرطفلا بلقلا راتو ىلع عيقوتلاب نادجولا هعم ربثي امنإ « نهذلا

 . . نأ ىف اًعيج نهذلا عنتقيو نادجولا لعفنيف « هاب ناميإلا » نع ثيدحل ا

 ! ةمايقلا موي باذعلا ف مهسفنأ مه مهروص مسر ىهف مهتهجاوم ىف ةيناثلا ةقي ةفيرطلا ام

 لدج ىف لحخدت الو ٌداصأ اهبطاخت ال <« ةركنملا مامذآ زواجت | مه ةعزفم ةقيرط ىهو

 متنأ : مه لوقت انأكو « منهج ىف ةروصلا اهيلع ضرعتو « اهراكنإ اهيلع محتقت نإ ءاهعم

 ! ! مدهج ىف ءالؤه مكنإ . . دغلا ةارم ىف مكسفنأ ىلإ اورظناف نذإ ؟ باسحل او ثعبلاب نوبذكت

 نآرقلاو . كش الو ةقيقح هذه « رفكلا ىلع اورصأ اذإ منهج ىف ةمايقلا موي مهنوكو

 | ما ةقيرطو ۽ ميشت نکلا داب ا انکو . ةررقم ةقيقح انآ ىلع اهضرعي

 انه - نآرقلا نكلو .. مهسوفن الو موقع هقدصت ال <« ًالصأ ثعبلل نوركنم مهنإ
 ريالا لإ اجلب ينإو « ثعبلا ةقيقح ةقيقح - قطنملا نم عون ىآ  قطنلاب ممه تبثيل مهداجمال
 ‹ منهج ران یف مهو مهیلع مهروص ضرع وهو - رثکألا ىلع ینادجو - رخآ بناج نم مهیلع
 : ثعبلا ةقيقحب اًينادجو اًعانتقا عنتفتف - ماهذآ نع رظنلا فرصب - مهتانادجو لعفنتل

 ىلع مه موي ؟ نيدلا موي نايآ نولأسي « نوهاس ةرمغ ىف مه نيذلا « نوصارخلا لتق »
 ."« ! نولجعتست هب متنك ىذلا اذه ! مكتنتف اوقوذ . نونتفي راثلا

 « يس لابجلا ريستو « اروم ءامسلا رومت موي « عفاد نم هلام « عقاول كبر باذع نإ »

 هذه : اعد منهج ران ىلإ نوعدي موی . نوہعلي ضوخ یف مه نیذلا « نیبذکملل ذئموی لیوف
 ال وأ اوربصاف اهولصا !! نورصبت ال متنأ مأ !؟ اذه رحسفأ ! نوبذکت اہب متنک یتلا رانلا

 . «  ! نولمعت متنک ام نوزجت اهنإ ! مکیلع ءاوس اوربصت

 . :۷-١١ رو طلا ةروس( ۳) . ١١-٠٤ : تايراذلا ةروس ( ۲) . 1-1۱: قةروس( 1)
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 رصتنم عيمج نحن : نولوقي مآ ؟ ربزلا ىف ةءارب مكل مآ ؟ مکئلوآ نم ريخ مكرافکأ »

 ريمرجملا نإ ! رمو ىهدآ ةعاسلاو مهدعوم ةعاسلا لب . ربدلا نولويو عمجلا مزهيس

 . !٩ رقس شم اوقوذ : مههوجو ىلع رانلا یف نوبحسی موی « رعسو لالض
 اضلا ابآ مكنإ مث . مولعم موي تاقيم ىلإ نوعومجمل نيرحتآلاو نيلوألا نإ : لق »

 محلا نم هيلع نوبراشف « نوطبلا اهنم نوئلامف « موقز نم رجش نم نولكآل « نوبذكللا
 . « نيدلا موب مزن اذه . ميما برش نوبراشف

 ‹ نورصني مه الو اًتیش لوم نع لوم ینغی ال موی . نیعجأ مہتاقيم لصفلا موي نإ »

 غي لهملاك « ميثألا ماعط « موقزلا ةرجش نإ . ميحرلا زيزعلا وه هنإ « هللا محر نم

 ذع نم هسأر قوف اوبص مث « ميحجلا ءاوس ىلإ هولتعاف هوذخ . ميمحلا ىلغك « نوطبلا
 . « نورتم هب متنك ام اذه نإ ! ميركلا زيزعلا تئأ كنإ قذ . ميمحلا

 رينمؤملا روصو ] منهج ىف ةمايقلا موي مهروص ضرعت كلذك ىهف ةثلاثلا ةقيرطلا امآو

 - مهلهاجتت ىه انأكف . ثعبلا ةقيقحل نيركنملل رشابم باطح ريغب نكلو [ ةنجلا
 ف « اهتاذب ةمئاق قئاقحلا ضرعت انإو « مهيلإ تفتلت الو اًدوجو مم ضرفت الو - رهاظلا

 هلاثمأب لعفُب اذام رظنيلف هراکنإ ىلع رصأ نمو . هل ريخ وهو « نمؤيلف نمؤي نآ ءاش
 طب ناسنإلا نإف . لوعفملا ىوقلا ىنادجولا رثأتلا قرط نم كلذك ةقيرط ىهو ! ةمايقلا

 ؛ نإف - ةيعاو ريغ وأ ةيعإو - ةيفح ةنراقم ةضورعملا ةصقلا « لطب » نيبو هسفن نيب دقعي
 "دی انه نمو | هنم ةوجن یف وه نوکی نآ ینمت رش هلان نإو « هناکم نوکی نأ ینمت ریخ

 مؤملا نوريو « متهج ران ف نوبذعي « مهاثمأ » نوري نيح نيدناعملا كئلوأ بولق ىف رثأتلا

 ہيحجلا كلذ نم رارفلإو « ميعنلا كلذ ىف ةكراشملا ىلإ ممولق وفهتف « ميعنلا ىف نيجان

 يأ ثدحي كلذر] هنم مهفقوم زت لقألا ىلع وأ ثعبلل مهراكنإ ريثأتلا ةرمغ ىف نوسنيو

 : ميلستلل ممولق نيلتف [ ةقباسلا ةقيرطلا ىف

 وح الف حلصأو یقتا نمف یتایآ مکیلع نوصقی مکنم لسر مکنیتاپ امإ مدآ ینہ ای ١
 ف مه رانلا باحصأ كئلوأ اهنع اوركتساو انتايأب اوبذك نيذلاو . نونزجب مه الو مهيلع
 : مهبيصن ماني كئلوأ ؟ هتاياب بذك وأ اًبذك هللا ىلع یرثفا نمم ملظأ نمف . نودلاخ

 اولاق ؟ هللا نود نم نوعدت متنك ام ني : اولاق مهنوفوتي انلسر مهتءاج اذإ ىتح باتكلا

 ٤١_٠١ : ناحدلا ةروس ( ۳ ) 4۹-٥٦. : ةعقاولا ةروس ( ۲ ) . ٤۳-٤۸ : رسمقلا ةروس ( ) ١
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 نم تلخ دق مم یف اولخدا : لاق . نیرفاک اوناک مہا مهسقنآ ىلع اودهشو ! انع اولض

 اًعيج اهيف اوكراذا اذإ ىتح « اهتخأ تنعل ةمأ تلحد املك . رانلا ىف سنإلاو نجلا نم مكلبق
 لكل : لاق ! رانلا نم اًفعض اًباذع مهاتآف انواضأ ءالؤه انبر : مهالوأل مهارخأ تلاق

 اوقوذف ! لضف نم انيلع مكل ناك اف : مهارحأل مهالوأ تلاقو ! نوملعت ال نكلو فعض

 «ءامسلا باوبأ مه حتفت ال اهنع اوربكتساو انتايآب اوبذك نيذلا نإ ! نوبسكت منك اب باذعلا
 نم مه « نيمرجملا ىزجن كلذكو ! طايخلا مس ىف لمجلا جلي ىتح ةنجلا نولخدي الو

 - تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلاو . نيلاظلا ىزجن كلذكو ! شاوغ مهقوف نمو داهم منهج
 مهرودص یف ام انعزنو . نودلاخ اهيف مه ةنجلا باحصأ كئلوأ  اهعسو الإ اًسفن فلكن ال

 الول ىدتهنل انك امو « اذه اناده ىذلا هل دمحلا : اولاقو « راهنألا مهتحت نم ىرجت « لغ نم

 متنك اب اهومتثروآ ةنحلا مكلت نأ : اودونو . قحلاب انبر لسر تءاج دقل . هللا اناده نأ

 لهف <« اًقح انبر اندعو ام اندجو دق : نأ رانلا باحصأ ةنحلا باحصأ ىدانو . نولمعت

 نيذلا « نيملاظلا ىلع هللا ةنعل نأ مهنيب نذؤم نذأف ! معن : اولاق ؟ اًقح مكبر دعو ام متدجو

 فارعألا ىلعو « باجح ايهنيبو . نورفاك ةرحآلاب مهو اًجوع اہنوخہیو هللا لیبس نع نودصی

 مهو اهولخدي ل ! مكيلع مالس : نآ ةنجلا باحصأ اودانو « مهاميسب الك نوفرعي لاجر
 موقلا عم انلعجت ال اتبر : اولاق رانلا باحصأ ءاقلت مهراصبأ تفرص اذإو ! نوعمطي

 مكعمج مكنع ىنغأ ام : اولاق «مهاميسب مهنوفرعي الاجر فارعألا باحصأ ىدانو !نيلاظلا

 فوخ ال ةنجلا اولخدا !؟ ةمحرب هللا مح انيال متمسقأ نيذلا ءالؤهآ ؟ نوربكتست مدنك امو

 وأ ءاملا نم انيلع اوضيفأ : نأ ةنح لا باحصأ رانلا باحصأ ىدانو ! نونزحت متنأ الو مكيلع

 مهترغو اًبعلو اوه مهنيد اوذختا نيذلا « نيرفاكلا ىلع |مهمرح هللا نإ : اولاق ! هللا مكقزر ام

 . ' « نودح انتایاب اوناک امو اذه مهموي ءاقل اوسن امك مهاسنن مويلاف . ايندلا ةايحلا

 نآرقلا ىف « ضرع » لوطأ هلعلو . . ةلباقتملا دهاشمل او راوحلاو ةكرحلاب لفاح طيرش هنإ
 ىلع ةمايقلا موي نينمؤملا روصو نيبذكملا روص ضرعيل هنإو .. ةمايقلا دهاشمل هلك
 مه مهروص لب - منهج باذع یف « مهاثمآ » روص نوہذکملا یریل ایندلا یف انه «نیجرفتملا»

 ريغ قيرط نع ضرعلاب اورثأتيل نوجرفتي مهعديو كلذ مه لوقي ال انه ناك نإو « ةقيقحلا ىف
 مهولق نيلتو ميتانادجو رثأتتف ‹ ميعنلا ىف نيلفار نيقدصملا نينمؤملا روص اوريو  رشابم
 ! قيدصتلل

# # F#F 

 )١ ( فارعألا ةروس : ۳۵-٥١ .
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 ةثالث اهيف انرظن تقليو . “” ةيكملا روسلا ىف « ةمايقلا دهاشم ١ ىرجت لاونملا اذه ىلع

 : ةصاخ ةفصب رومآ
 باذعلا دهاشم نيب عمجت -اًدج ةليلق تاءانتساب - اهنم ىمظعلا ةيبلاغلا ىف اهنإ : لوألا

 |بنأك ةياهنلا ىف نايقتلي نيفلتخ نيطخ ىلع ءيجيم كلذو « دحاو قايس ىف ميعنلا دهاشمو
 ! دحاو َءيش

 نينمؤملل هجوم هنكلو « مهدحو نيبذكملا نيرفاكلل اًهجوم سيل ًالوأ ثيدحلا اذهف
 لدجلا وهو « ثيدحلا نم لوألا بناجلاب اوصتخا دق مهدحو نوبذكملا ناك اذإو . كلذك
 نونمؤملا ذإ 1 ةمايقلا موي مهتلءاسمو ىتوملا ثعب ىلع رداق هللا نأ تابثإل ىنادجولا ىقطنملا

 بناجلا اذه ىف ىتح - نينمؤمل ا ى - مآ الإ [ تابثإ ىلإ ةجاح یف اوسیلو كلذب نوقدصم
 ‹ اهتريصب سامطنا نم اوبجعتيو رشبلا نم ةبيجعلا جذاهنلا كلت اوربل ! ةدهاشملل نووعدم

 ةروس ىف ءاج ام طمن ىلع « ثعبلا ةيضقب اًتايإو اتبثت - ىعو ريغب وأ ىعوب- كلذ مهديزيف
 : رثدملا

 نقيتسيل اورفك نيذلل ةنتف الإ ميتدع انلعج امو « ةكئالم الإ رانلا باحصأ انلعج امو »
 . نونمؤملاو باتكلا اوتوأ نيذلا باتري الو « اًاميإ اونمآ نيذلا دادزيو باتكلا اوتوأ نيذلا
 نم هللا لضي كلذك !؟ ًالثم اذهب هللا دارأ اذام : نورفاكلاو ضرم مهبولق ىف نيذلا لوقيلو
 . « . . ءاشی نم یدهہیو ءاشی

 باطخلا هيجوت عم نيركنلا نيرفاكلا بيذعت دهاشم اهيف ضرعت ىتلا عضاوملا امآ
 نود مهدهاشم اهيف ضرعت ىتلا كلتو ٤ منهج باذع ىف ةرشابم مهسفنأ اوربل مهيلإ رشابما

 باذعلا روص بناج ىلإ- ميعنلا ىف نينمؤملا روص ءيجت |هيلك ىفف . . مهيلإ رشابم تافتلا
 باطخل ا نأل « ةياكح درجم مهنع قايسلا ىكح مآ نينمؤملا ىلإ رشابملا باطخلا هجو ءاوس
 كلذلو . نيبذكملاو نينمؤملا : اًّعم نيقيرفلل - ةرشابم ريغوأ ةرشابم ةقيرطب  ةقيقحلا ىف هجوم
 .دهاشملا هذه نم هصخم ام قيرف لك دجيف « باذعلا دهاشم بناج ىلإ ميعنلا دهاشم ءيجت

 . . ضرعلا جيسن ىف لوألا طيخلا وه اذه
 باذعلاو ميعنلا دهاشم نأ وهف « اهتاذ ةروصلا جيسن ىف هعم لخادتملا « ىناثلا طيخلا امآ

 نم بناجب قيرف لك هيف صتخي ىذلا تقولا تاذ ىف « هدرفمب صخش لكل ةدراو
 . !اهيناوج

 ديسل «نآرقلا ىف ةمايقلا دهاشم » و « نآرقلا ىف ىنفلا ريوصتلا ١ باتك - تئش نإ - ليصفتلاب رظنا ( ١
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 . اهذفانم عيمج نم اهيلإ ذشنيو « اهبناوج عيج نم ةيرشبلا سفنلا ىبري نآرقلا نإ
 . . . اممايح ىف ارثأ اهمظعأو ةيرشبلا سفنلا طوطح قتمعأ امه ءاجرلاو فوخلاو

 ‹ فوخلاب لعفني طخ : نايرطفلا ناطخلا ناذه اهقامعأ ىنو دلوت ةيرشب سفن لكف

 - بلاغلا ىف - ناكرحتي « سفنلا ةينب ىف نالباقتمو نارواجتم امهو . ءاجرلاب كرحتي طحو

 ام عونبو « وجريو ناسنإلا فاخي ام ردق ىلعف ؛ ةايحلا راسم ديدحت ىف اعم نارثؤیو ءاّعم

 . . . هلک هتایح جهنمو هکولسو همیق داحتت « وجریو فاخی

 نيطخلا ىلع عقوي -" تقولا تاذ ىف نزاوتلا « لماكتلا لماشلا هجهنم ىف - نآرقلاو

 طخ لك ذخأيف . . بيهرتلاو بيغرتلا : اًنايحآ هيمسن اب « فوخلا طحو ءاجرلا طح :اّعم

 . . سفنلا قامعأ ىف نارثؤيف اًعم ناطخلا لعفنيو « عيقوتلا نم هظح

 بيغرتلا ليبس ىلع اعم باذعلاو ميعنلا دهاشم هيلع ضرعت - نمؤملا - صخشلاف

 نأ فاخيف باذعلا روص نم عزفيو « اهيعس اهيلإ ىعسيف ةنجلا ميعن ىلإ علطتبل « بيهرتلاو

 . . اهيف عوقولل هضرعي لمع لک نع هدهج دعتبیف « اهیف عقي
 ةروص ىف ناعمتج مث « ةصاخ ةمهم ىدؤي لك « دحاولا جيسنلا ىف ناطخلا ىقتلي اذكهو

 . . زاجعإلا نم كلذو . . نافلتخ ناطح (أ سحت داكت الف ةدحار

 « ىندمل او اهنم ىكملا ءاوس « اهمومع ىف ةمايقلا دهاشم ىف رظنلا تفلي ىذلا ىناثلا رمألا

 . تايونعم او تايسحلا لمشت باذعلاو ميعنلا نم اًناولأ ضرعت اأ

 ىذلا نارقلاو . . ةيرشبلا سفنلا ىف ةلباقتملا طوطخلا نم طح امهالك ةيونعملاو ةيسحلا نإ

 ىف اعم ىونعم او يحل ا مدختسي « اهذفانم عيج نم اهيلإ ذفنيو سفنلا طوطحخ لك ىلع عقوي

 . بيهرتلاو بيغرتلا

 .: تحب ئسح ةرات باذعلاف

 باذع مملو منهج باذع مهلف اوبوتي مل مث تانمؤملاو نينمؤملا اونتف نيذلا نإ »

 . 'قیرحلا

 لصأ ىف جرخت ةرجش اهنإ . نيلاظلل ةنتف اهانلعج انإ ؟ موقزلا ةرجش مأ ً؟لزن ربح كلذأ ١

 )١( لوألا ءزجلا « ةيمالسإلا ةيبرتلا جهنم  باتك نم « ةيرشبلا سفنلا يف ةلباقم طوطح » لصف رظنا .
 ) ) ۲لصف رظنا ١ قباسلا باتكلا ىف « جهنملا صئاصح .

 ) )۳جوربسلا ةروس : ٠١ .
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 مه نإ مث . نوظبلا اهنم نوئلامف اهنم نولكآل مإف . نيطايشلا سوءر هنأك اهعلط . ميحجلا
 . « ميحجلا ىلإل مهعجرم نإ مث . ميح نم اًوشل اهيلع

 اهريغ اًدولج مهانلدب مهدولج تجضن الك اان مهیلصن فوس انتایآب اورفک نیذلا نإ »
 ." « كح اًبيرع ناك هللا نإ . باذعلا اوقوذيل

 : تحب یونعم باذع وه ةراتو

 « نورصني ال مهو ىزخأ ةرحآلا باذعلو . .

 ىنتيل انتليو اي . ًاليبس لوسرلا عم تذختا ىنتيل اي لوقي هيدي ىلع ملاظلا ضعي مويو ١
 ناطيشلا ناكو . ىنءاج ذإ دعب ركذلا نع ىنلضأ دقل . اليل اًتالف ذختآ مسل

۳ 

 گلوذخ ناسنإلل

 ذئموي مهنم یرما لکل . هبنبو هتبحاصو « هیبأو همأو « هيخأ نم ءرملا رف موي
 . “« هینغی نأش

 : باذعلا دهاشم ىف بلغألا وهو « تقولا تاذ ىف ىونعمو ئسح وه ةراتو

 . مصاع نم هللا نم مهل ام . ةلذ مهقهرتو اهلثمب ةثيس ءازج تائيسلا اوبسك نيذلاو »

 .“«نودلاخ اهيف مه رانلا باحصأ كئلوأ . الظم ليللا نم اًعطق مههوجو تيشغأ انأك
 اوعمس ديعب ناكم نم مهتأر اذإ . اريعس ةعاسلاب بذك نمل اندتعأو « ةعاسلاب اوبذك لب »

 وبث مويلا اوعدت ال . اروبث كلانه اوعد نينرقم اًقيض اًناكم اهنم اوقلأ اذإو . يغزو اًظيغت اه
 . «٩ ئ ویٹ اوعداو اًدحاو

 له ؟ هللا نود نم نودبعت متنک ام نیأ : مم ليقو . نيواغلل ميححلا تزربو »

 مهو اولاق . نوعجأ سيلبإ دونجو « نوواغلاو مه اهيف اوبكبکف ؟ نورصتني وأ ؟ مکنورصنی
 الإ انلضأ امو . نيملاعلا برب مكيوسن ذإ « نيبم لالض ىفل انك نإ هللات : نومصتخب اهيف

 .(! !نينمؤملا نم نوكلنف ةرك انل نآ ولف . ميح قيدص الو « نيعفاش نم انل امف ! نومرجملا

 وأ : اولاق ! باذعلا نم اًموي انع ففخب مكبر اوعدا منهج ةنزغ- رانلا ىف نيذلا لاقو ١

 الإ نيرفاكلا ءاعد امو ! اوعداف : اولاق ! ىلب : اولاق ؟ تانيبلاب مکلسر مکیتآت كت مل

 نم بصي ران نم بايث مه تعطق اورفک نیذلاف « مہر یف اومصتخا ناصح ناذه ١

 . 1١ : تلصف ةروس ( ۳ ) . :۵٦ ءاسللا ةروس ( ۲ ) . ٦۲-1۸ : تافاصلا ةروس ( ) ١

 . ¥: سنوي ةروس( 1) . ٤-۳۷ : سبع ةروس ( 9 ) . ۲۷-۲۹ : ناقرفلا ةروس ( £ )

 . ٤۹-٥٠١ : رفاغ ةروس ( ۹) ۹۱-٠٠١۲ : ءارحشلا ةروس ( ۸) . ١١_٠٤ : ناقرفلا ۷(0 )
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 اودارأ اهلك « ديدح نم عماقم ممهو « دولج او منوطب ىف ام هب رهصي « ميمحلا مهسوءر قوف

 . « قيرحلا باذع اوقوذو « اهيف اوديعأ مغ نم اهنم اوجرخب نأ
 : (بلاغ ّيسح وأ ) تحب يح ةرات . . كلذك ميعنلاو

 لظو « دوضنم حلطو ‹ دوضخم ردس ىف ؟ نيميلا باحصأ ام « نيميلا باحصأو ١

 نهانأشنأ انإ . ةعوفرم شرفو . ةعونم الو ةعوطقم ال ةرثك ةهكافو « بوكسم ءامو « دودغ

 ." « نيميلا باحصأل اًبارتأ اًبرع « اكبأ نهانلعجف « ءاشنإ

 ٠ اريرحو ةنج اوربص اب مهازجو <« ارورسو ةرضن مهاقلو مويلا كلذ رش هللا مهاقوف »

 تللذو « اهالظ مهيلع ةينادو « اريرهمز الو اسمش اهيف نوري ال كئارألا ىلع اهيف نيئكتم

 ةضف نم اريراوق « اريراوق تناك باوكأو ةضف نم ةينآب مهيلع فاطيو « اليلذت اهفوطق

 . الیبسلس یمست اهیف انیع ‹ الیبجنز اهجازم ناک اّسأک ایف نوقسیو « اریدقت امرود
 يعن تيأر مث تیأر اذإو « اروثتم (ئلؤل مهتبسح مهتيأر اذإ نودلخ نادلو مهيلع فوطيو

 مر مهاقسو ةضف نم رواسأ اولو « قرتساو رضخ سدنس بايث مهیلاع . اہک اکلمو

 .  «اروکشم مکیعس ناکو ءازج مکل ناک اذه نإ ! . اروهط اًبارش

 مه كئلوأ . المع نسحأ نم رجأ عيضن ال انإ « تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلا نإ ١

 اًرضح اايث نوسبليو بهذ نم رواسآ نم اهيف نولحي « راآلا مهتحت نم ىرجت ندع تانج

 . «  اقفترم تنسحو باوثلا معن « كئارألا ىلع اهيف نيئكتم « قربتسإو سدنس نم

 : تحب یونعم ةراتو

 . " «ادو نمحرلا مم لعجيس تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلا نإ »

 مه لاقو « اباوبأ تحتفو اهوءاج اذإ ىنح « ارمز ةنحلا ىلإ مہر اوقتا نيذلا قيسو ١

 هدعو انقدص ىذلا هلل دمحلا اولاقو . نيدلاخ اهولخداف ! متبط ! مكيلع مالس : اهتنزح

 نم نيفاح ةكئالملا یرٹو . نيلماعلا رجأ معنف . ءاشن ثيح ةنجلا نم ًاوبتن ضرألا انثروأو

 ."«نيلاعلا بر هل دمحلا ليقو « قحاب مهنيب یضقو « مهبر دمحب نوحبسي شرعلا لوح
 ىف مهو « اهسيسح نوعمسي ال . نودعبم اهنع كئلوأ ىنسحلا انم مه تقبس نيذلا نإ ١

 مكموي اذه : ةكئاللا مهاقلتتو « ربكألا عزفلا مزج ال . نودلاخ مهسفنأ تهتشا ام

 ( 7 نودعوت متنک ىذلا

 . ۲۲١١ : ناسنإلا ةروس (۳) . ۲۷-۳۸ : ةعقاولا ةروس (۲) . ۱۹-۲۲ : جحا ةروس (۱)

 . ۷۳-۷١ : رمزلا ةروس ( :٩1 . ) ٦ ميرمةروس ( 6 ) . ١۲۔۳۰ : فهکلا ةروس ( ) ٤

 . ٠١-٠۳ : ءایبنالاةروس (۷)
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 : ميعنلا دهاشم ىف بلغألا وهو « تقولا تاذ ىف ىونعمو ىسح ةراتو

 . ميحجلا باذع مهر مهاقوو « مهر مهاتآ ايب نيهكاف « ميعنو تانج ىف نيقتملا نإ »

 . نيع روحب مهانجوزو ةفوفصم ررس ىلع نيئكتم « نولمعت متتک اب اًئینھ اوہرشاو اولک
 . ءيش نم مهلمع نم مهانتلأ امو مهتيرذ مب انقحلأ ناميإب مهتيرذ مهتعبتاو اونمآ نيذلاو

 وغلال اًسَأكاهيف نوعزالتي « نوهتشي ام محلو ةهكافب مهانددمأو . نيهر بسك اب ٌیرما لک

 ضعب ىلع مهضعب لبقآو . نونكم ؤلؤل مأك مه ناملغ مهيلع فوطيو « ميثأت الو اهيف
 انإ . مومسلا باذع اناقوو انيلع هللا نمف « نيقفشم انلهأ ىف لبق انك انإ : اولاق . نولءاستي

 .'« ميحرلا لا وه هنإ . هوعدن لبق نم انك

 .ريرح اهيف مهسابلو « اؤلولو بهذ نم رواسأ نم اهيف نولحب « اولخدي ندع تانج ١
 ةماقملا راد انلحأ ىذلا . روكش روفغل انبر نإ « نزحلا انع بهذ ىذلا هلل دمحلا : اولاقو

 . " « بوغل اهیف انسمی الو بصن اهیف انسمی ال « هلضف نم
# #  #% 

 هذه نأل ! نأرقلا ىف باذعلا دهاشم درت نأ هبجعي ال « ! نيفقتملا نم قيرف ناك دقلو

 ىسحلا ميعنلا ركذ دري نأ هبجعي ال رخأ قيرفو ! ىقارلا ىناسنإلا ريمضلا» اهقيطُب ال ةوسق
 ميعنلا هبسانيف « ىقارلا ناسنإلا » امآ . . ىئادبلا ناسنإإلا بساني اذه نآأل ىسحلا باذعلاو

 ! ةراشإلا هيفكتو ! ىسفنلا باذعلاو ىسفللا

 مه ام ربك الإ مهرودص یف نإ مهاتآ ناطلس ریغب هللا تایآ یئ نولداجم نیذلا نإ »

 .« ريصبلا عيمسلا وه هنإ . هللاب ذعتساف . هيغلابب

 كفست ىثلا ضزألا كلت ىف ىقارلا ىناسنإلا رمضلا وه نيآ « نيفقنملا ١ كئلوأ لأسن الو

 ‹ ناكم لك ىف « ناسنإلا » ةمارك بصتختو لاومألا قرستو ضارعألا حفستو ءامدلا اهيف

 -اًعئاج - لتقي ىذلا « شحولا « ةفاظن ١ ريغب « باغلا شوحوك فيعضلا ىوقلا لكأيو
 ! ناعبش وهو لتقي « ىقارلا ناسنإلا ١ اذهو « لكأيل

 مهام ربك الإ مهرودص ىف نإ ١ : مهرمأ ةقيقح انل نيبي نآرقلا نأل كلذ نع مهأسن ال

 . « هیغلاہب

 ةيحورلاو ةيسفنلا امتايوتسم فالتحا ىلع « ةفاك ةيرشبلل نآرقلا اذه نإ طقف لوقنو
 هسفن ساكعنا ديو « هتجاح هيف دجم رشہلا نم ىوتسم لك نآو . ةيراضحلاو ةيعاتجلالاو

 )١( روطلا ةروس : ١۷-۲۸ . ) ۲رطافةروس( : ۳۳-٠ . ) رفاغةروس( :6 .
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 . هيلإ هتریصبو هبلق حتفي ام ردقب هعم لعافتیو . . ةآرملا یف رظنی ایک هيف

 نود اهدحو هتايونعمب شيعي ىذلا اهلك ةيرشبلا ىف دحاولا ناسنإلا دجوي ال هنِإ لوقن مث

 ‹ ةظحل حورلا ماع ىف فرفري نأ عيطتسي - هتالاح ىقرأ ىف ناسنإلا ناك اذإ هنإو . . هتايسح

 دقف الإو < هساوحو هدسج هیسنی نأ نکمب ال اذه نإف « تاظح تایونعملا ماع یئ موہو

 نم طبارتلا جيرما كلذ وه « ناسنإلا » نإ .. ٠ ناسنإلا ١ ريغ رخا اًتيش حبصأو هتيرشب

 . نالصفني ال . . يونعملاو يسحلا نم « حورلاو دسجل ا

 هبطاخيو « وه اك ناسنإلا ذخأي - ةيناسنإلا سفنلا ةحلاعم ف هجهنم ةيعقاوب - نآرقلاو

 هزهتو .هبلق قاع ىلإ لصتو « هيف رثؤت ىتلا ىه اأ هناحبس هللا ملعي ىتلا ةقيرطلاب

 ىسفنلا ميعنلا نعو « ةرم ىسحلا باذعلاو ىسحلا ميعنلا نع هثدحي انه نمو . . بيجتسيف

 ! تارم اهني جوازيو . . ةرم ىسفنلا باذعلاو

 نومعزي نيذلا « نيفقنلا ١ كئلوأ سوفن اهيف اهب . . سوفنلا نطاوبب ميلعلا وه هللاو

 ! ناقذألا ىلإ سندلا عاتملا ىف نوقرغي مث « فيظن وهو ىسحلا عاتملا ىلع عفرتلا

# $ 

 ةيريبعتلا هتقيرطب - هنأ « ةرحآلا نع نآرقلا ثيدح ىف ابحأ انرظن تفلي ىذلا رمألاو

 اهب لعفنيو « ةظحللا همامأ ةضورعم اهاري ناسنإلا نأكل ىتح ةمايقلا دهاشم ييجب - ةزجعملا

 لصي لب . . لبقتسملا ىف اهثودح روصتي اًرومأ تسيلو < لعفلاب نايعلا ماع ىف اهاري هنأک

 رضاحلا اأک - دعب تآت م یتلا ۔ ةرخآلا حبصت نأ دح ىلإ ینآرقلا ریبعتلا ین یئایبلا زاجعإلا
 نع هلصفت قيحس ضام هنأك لعفلاب هشيعي ىذلا رضاحلا حبصيو « ناسنإلا هشيعي ىذلا

 : داعبأو دامآ ناسنإلا

 °« ميحرلا ربلا وه هنإ . هوعدن لبق نم انكانإ»
 اذإ أ : نولوقياوناكو . ميظعلا ثنحل ا ىلع نورصي اوناكو . نيفرتم كلذ لبقاوناك منإ ١

 ." « !؟ نولوألا انؤابآ وأ ؟ نوثوعبم انئأ اًماظعو اًبارث انکو انتم

 ءايحألا مه مه . . نيفرتم كلذ لبق اوناك نيذلاو . . هللا نوعدي لبق نم اوئاک نیذلانإ

 نمزلا طيرش بحسي ىنارقلا قايسلا نكلو . مهيلع هلزنت تقو ىف نآرقلا مهبطاخب نيذلا

 مويلا هنوركذتي ىذلا قيحسلا ىضاملا ره لعفلاب هنوشيعي ىذلا مهرضاح حبصيل ىتح «هلک

 هنوري ىذلا دوهشملا رضاحل اوه بيغلا راتسأب فلغملا ديعبلا لبقتسملا حبصبو « ركذت درج

 )١ ( ةعقاولا ةروس ( ۲ ) . ۸: روطلا ةروس : ٤۵ ٤۸ .
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 زري نأ وه بولطملا فدهملاف . . ىنآرقلا ريبعتلا نم دوصقملا تاذ وه كلذو . . مهنيعأب

 اذه نم نونقيتسي ثيحب اًحضاو اسجم ةمايقلا موي مهريصم نارقلا نوآرقي مهو سانلل

 اذهب اومعنيل تاحلاصلا نولمعيو نونمؤيف « رضاحلا مهكولس ىف ىلاتلاب كلذ رثؤيف . .ريصملا

 اسم هنودهاشي ىذلا باذعلا مهيلع رج ام نوكرتيو « مهمامأ سج هنوري ىذلا ميعنلا

 عاقيإلاو ضبنلا نم لمحت « ةليلق تاملكب ريثأتلا اذه ىلإ لصي ىنايبلا زاجعإلاو . . كلذك
 ! تالك ىف وأ . . تاظحل ىف هلک نمزلا یوطی ام ةصحاشلا ةيحلا روصلاو

 شيعي نيملسملا نم لوألا ليجلا لعج ىذلا وه « ةمايقلا دهاشمل عدبملا ريوصتلا اذه

 ةلقاحلا ةيساسحلا كلت مهسوفن ىف دجوأو . ضرألا ىلع هدسجب وطخي وهو ةرحآلا ىف هنادجوب
 . . رانلا ىلإ مهب ىدؤيو ميعنلا نم مهمرحي نأ ةيشح « هنوفرصتي فرصت لك ىف

 ‹ ضإللا ىلع متاوطحخ نونطبتسيف ةرحآلا ف منادجوب نوشيعي كلذك مهلعج ىذلا وهو
 نيبو ىنيب سيلأ : لاتقلا ةحاس ىف مهدحأ لوقيل ىتح . . هللا ءاقلو « ةنجلا ءاقلل اقوش
 ذحخآیو . سرع إ بهاذ هنأك لاتقلا ىلإ عفدنيو !؟ ىنلتقي وأ لجرلا اذه لتقأ نآ الإ ةنجلا

 ىقليف هللا ءاقلو ةنجلا ءاقلل قوشلا هكرجب مث « ةكرعملا ىلع مدقم وهو اهب توقني تارت رخآ

 ! لوطب رمأل اذه نإ اهلكآ ىتح تیقب نل : لوقیو هدي نم تارمتلا
 ناسنإلا شيعيف « خسريو سفنلا ىف رقتسي نيح رحآلا مويلاب ناميإلا لعفي كلذكو

 ! ضزألا ف لمعي هتقاط لكب وه انيب « ةرحآلا ف هنادجوب
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 ..نيتلاو تاتكلار ةكتالمل اب ناّميالا

 هرشو هاخردقلاو

 نآرقلاب نمؤيو [ كلذك نجلاو ] ةكئالملا دوجوب نمؤي ىتح ملسملا ةديقع لمتكت ال

 نم هنآ « شو ورخ ردقلاب كلذك نمؤيو « ةوبنلاو ىحولاب ن نمؤيو « هلبق نم ةلزنملا بتكلاو
 . . هللا ىوس هيف فرصتم ال هنأو « هللا دنع

 رحلالا مويلاو هللاب نمآ نم ربلا نكلو برغم او قرشملا لبق مكهوجو اولوت نأ بلا سيل ١

 . '( . . . نييبنلاو باتكلاو ةكئالملاو

 ىضق الف « اوتصنأ : اولاق هورضح الف نآرقلا نوعمتسي نجلا نم اًرفن كبلإ انفرص ذإو »
 . «  نیرذنم مهموق ىلإ اولو

 دشرلا لإ ىد ابجع انآ انعمس انإ : اولاقف نجلا نم رفن عمتسا هنأ لإ ىحوأ : لق »

 .  «ادحأ انہرب كرشن نلو « هب انماف

 ءيش لك ىلع وهف ريخب كسسمي نإو « وه الإ هل فشاك الف رضب هللا كسسمي نإو »

 . «٩ ںیدق

 ‹ هلضفل دار الف ربخب كدري نإو « وه الإ هل فشاك الف رضب هللا كسسمي نإو »

 . « ميحرلا روفغلا وهو هدابع نم ءاشي نم هب بصي

 : نينمؤملا هدابع هب هللا فصو ىذلا « بيغلاب نايإلا » نم اهلك كلتو
 ١ بيغلاب نونمؤي نيذلا نيقتملل ىده « هيف بير ال باتكلا كلذ . لأ . . . . “.

# *# 

 للاب ناميإلا دعب ةديقعلل ممتم ءزجك اهلك تاعوضوملا هذه نع ةيكملا روسلا ثدحتت

 ةيكم ا روسلا ىف نيتحاسم ربكأ - مجحلا ثيح نم - ناقرغتسي نيذللا « رحآلا مويلاب ناميإلاو

 . رحآلا مويلاب ناميإلا مث « ألوأ هلناب نايإلا : بيترتلا اذهب

 )١( نجلاةوس(۳) . ۲۹: فاقحألا ةروس (۲) 1۷۷ : ةرقبلا ةروس :١-
 )٤ ( ماعنألا ةروس : ١١ . )  ۵ةرقبلا ةوس( 1) . ۷*1: سنويةروس( : ١"
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 هذه نع ثيدحلا تعدتسا ةيكملا ةرتفلا ىف ةنيعم تاسبالم كشالو كانه تناك دقو

 . . تاعوضوملا

 !ساسألا اذه ىلع امودبعي مث هللا تانب اهنآ ىلع نكلو ةكئالملاب نونمؤي برعلا ناك دقف

 : دسافلا داقتعالا اذه حيحصت مزلف

 مداهش بتكتس؟مهقلخ اودهشأ!اًثانإ نمرلا دابع مه نيذلا ةكئالملا اولعجو»

 الإ مه نإ .ملع نم كلذب مه ام!!مهاندبع ام نمحرلا ءاش ول اولاقو .نولأسيو
 .«نوصرخ

 الأ ؟ نودهاش مهو اًلانإ ةكئالملا انقلخ مأ !؟ نونبلا مهو تانبلا كبرلآ : مهتفتساف ١

 !مكل ام ؟ نينبلا ىلع تانبلا ىفطصأ . نوبذاكل مهنإو ! هلا دلو : نولوقيل مهكفإ نم مهنإ

 . « !؟ نورکذت الف ! نومکحت فیک

 ! كلذ ىلع ءانب مہودبعي مث « اًبسن نجلا نيبو یلاعتو هناحبس هنیب نولعج اوناک كلذك
 : داقتعالا اذه حيحصت كلذك مزلف

 يع هللا ناحبس . نورضحمل مهنإ ةا تملع دقلو ! ابسن ةتملا نيبو هنيب اواعجو ١
 . ٩ « نوفصي

 هناحېس « ملع ریغب تانبو نینب هل اوقرخو ! مهقلخو ۰ نجلا « ءاكرش هلل اولعجو

 قلخو « ةبحاص هل نکت ملو دلو هل نوکی ینآ ۰ ضرالاو تاوامسلا عیدب . نوفصی اع یلاعتو
 . ٩“ « ہیلع ءيش لکب وهو « ءيش لک

 : هلبق نم ةلزنملا بتكلاب الو نآرقلاب نونمؤي ال اوناک مث

 ١ هيدي نيب ىذلاب الو نآرقلا اذہب نمؤن نل : اورفک نیذلا لاقو «“.
 : ًالصأ ىحولا نوركني اوناکو
 . «  ءيش نم رشب ىلع هللا لزنآ ام اولاق ذإ هردق قح هللا اوردق امو »

 یسیعو یسوم ةوبنو « - ملسو هيلع هللا لص - دمح ةوبن نورکدی لاخلا ةعیبطہ اوناک اک
 للص - لوسرلا عم طقف لدجلا ىف (مهيمسا نومدختسي اوناك نإو امهوعبتي مل ذإ مالسلا |هيلع
 : - ملسو هيلع هللا

 یٹوا اب اورفکی م وأ ! یسوم یتوآ ام لثم یتوآ الول : اولاق اندنع نم قحلا مهءاج الف »

 . ۱۱۵۸-٠١۹ : تافاصلا ةروس ۱٤۹ ٠١١ . )١( :تافاصلا ةروس ( ۲ ) . ۱۹-۲۰: فرحزلا ةروس ( ۱)
 . ٩۱١ : ماعنألا ةروس ( )٦ . ۱ : اپس ةروس ( 0 ) . ١١٠۔١٠٠١: ماعنألا ةروس ( )٤
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 .« ! نورفاک لب انإ : اولاقو ! ارهاظت نارحس : اولاق !؟ لبق نم یسوم

 ام ؟ وه مآ ريخ انته آ أ : اولاقو . نوصي هنم كموق اذإ اثم ميرم نبا برض الو »

 .' « نومصخ موق مه لب ! ًالدج الإ كل هوبرض

 - مهتنهك وأ - مهتمآ نأ نوري اوناک دقف « هللا دنع نم هنأب ىرظنلا ممناميإ عمف ردقلا امأ

 . . نوءاشي فيك هيف فرصتلاو هرریغتو ردقلا اذه در ىلع نورداق

 ىف اهنوك ىلع ًالضف . . بيوصت ىلإ ةجاح ىف تناك اهلك ةيداقتعالا تافارحنالا هذهو
 . . هلل حيحصلا روصتلابو « هللا ىف ةديقعلا لصأب اهلك ةلصتم ةقيقحلا

 U0 i Ci 3 د

 ىلع كرشلا ناولأ نم نول لك نع هزني م اذإ هناحبس هلل حيحصلا روصتلا ميقتسي ال

 . ةقيقحلا ىف نالصتم امو « عابتالا ىف كرشلا وأ داقتعالا ىف كرشلا ءاوس . قالطإلا

 ریبدت یف - هناحبس - هنوکراشی عون یآ نم ءاکرش وأ « تانب وأ نینب هلل نب روصت لکو

 هب ميقتست ال ةديقعلا ىف داسف - ةينابرلا ةقيقحلل هتفلاخ ىلإ ةفاضإلاب - وه « هفيرصتو رمألا

 ىف ةثيطح : نيقش تاذ ةئيطح وأ « نيتئيطخ ىطخي وهف مث نمو . ضزألا ىلع رشبلا ةايح

 روصتلا كلذ روصتي ىذلا ناسنإلا قح ىف ةئيطخو . كيرشلا نع هزنملا دحاولا هللا قح

 . ةرحآلاو ايندلا رسخ» : نيرساخلا نم ةرحآلا ىف وهو « ايندلا ىف هتايح برطضتف « دسافلا
 . « نيبملا نارسخلا وه كلذ

 ةيهولألاب لماكلا رارقإلا نم ىلاعتو هناحبس هلل ىغبني اب < داقتعالا حيحصت ليس یفو

 حضاوملا نم ريثك ىف ةيكملا روسلا يف نارقلا ثدحت كيرشلا نع لماكلا هيزنتلاو « ةيبوبرلاو

 ةهلآلا نع ثدحت (ك « ةكتالمو نج نم هناحبس هلل نيبوسنملا تانبلاو دالوألا نع

 : ىفلز هللا ىلإ - مهمو ىف-مهبرقنل اباحصأ اهدبعي ىتلا ىرحألاةموعزملا
 تاوامسلا كلم هل ىذلا « اًريذن نيلاعلل نوكيل هدبع ىلع ناقرفلا لزن ىذلا كرابت »

 نم اوذختاو . اريدقت هردقف ءيش لك قلخو كلما ىف كيرش هل نكي ملو ادلو ذختي لو ضزألاو

 نوكلمي الو « افن الو ارض مهسفنأل نوکلمی الو « نوقلب مهو اًنيش نوقت ال ةهآ هنود

 ٩ « اوشن الو ةایح الو اتوم

 . 0۷-0۸ : فرحزلا ةروس ( ۲ ) . ٤۸ : صصقلا ةروس ( ) ١

 . ١-۳ : ناقرفلا ةروس ( ١١ . ) ٤ : ححلا ةروس (۳)
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 مه مأ ؟ ءالوه یدابع متللضآ متن أ : لوقف هللا نود نم نودبعی امو مهرشحب مویو »

 نكلو « ءايلوأ نم كنود نم ذختن نأ انل ىغبني ناك ام كناحبس اولاق ؟ ليبسلا اولض

 نوعیطتست امف ‹ نولوقت اب مکوبذک دقف . اروب اًموق اوناکو رکذلا اوسن یتح مه ءابآو مهتعتم
 . ٩ یک اًباذع هقذن مکنم ملظی نمو . اًرصن الو اًفرص

 كناحبس : اولاق ؟ نودبعي اوناك مكايإ الؤهأ : ةكئالملل لوقي مث اًعيج مهرشحب مويو ١

 مكضعب كلمي أل مويلاف . نونمؤم مهب مهرثكأ نجلا نودبعي اوناك لب . مهنود نم انيلو تنأ

 . « نوبذكت اهب متنك ىتلا رانلا باذع اوقوذ اوملظ نيذلل لوقنو . ارض الو اًعفن ضعبل
 هرمأب مهو لوقلاب هنوقبسي ال . نومرکم دابع لب ۔ ! هناحبس - ادلو نمرلا ذختا اولاقو »

 هتیشخ نم مهو ‹« یضترا نم الإ نوعفشی الو ‹« مهفلخ امو مہدی نیب ام ملعی . نولمعی

 یزجن كلذك < منهج هيرجن كلذف هنود نم هلإ ىنإ مهنم لقي نمو . نوقفشم

 ."«نيلاظلا

 هللا ىلإ انوبرقيل الإ مهدبعن ام ءايلوأ هنود نم اوذختا نيذلاو . صلاخلا نيدلا ل الآ »

 . «٩ رافک بذاک وه نم یدہب ال هللا نإ . نوفلتخی هيف مه ایف مهنیب مکحجب هللا نإ ! یفلز

 ال ىتلا ةينادحولا ةقيقح نايبو « هناحبس هلاب فيرعتلا قايس ىف اًدراو هلک اذه ناکو

 . كيرش اهيف لخدي

 ءازإ ةوبنلاو ىحولاو نآرقلا نع عضاوملا نم ريثك ىف كلذك ةيكملا روسلا ف نآرقلا ثدحتو
 ةقيقحب مهميلست مث « هيلإ هللا ىحوي نأ رشب ىلع مهراثكتساو « هلك كلذل برعلا بيذكت
 !! نجلا نم ىئر وأ نهاك ىح وأ رعاش مالک نآرقلا نإ مهوقو - یحولا

 الظ اوءاج دقف ! نورخآ موق هيلع هناعأو ‹ هارتفا كفإ الإ اذه نإ : اورفك نيذلا لاقو

 ىذلا هلزنأ لق ! ًاليصأو ة ةركب هيلع ىلع ىهف « اهبتتكا نيلوألا رطاسأ : اولاقو . وزو

 . ° « ابحر اوفغ ناك هنإ « ضزألاو تاوامسلا ىف رسلا ملعي

 ناسل اذهو « ىمجعأ هيلإ نودحلي ىذلا ناسل ! رشب هملعي انإ نولوقي مآ ملعن دقلو »
 . «  نیبم یبرع

 ١ نيرذنملا نم نوكتل « كبلق ىلع « نيمألا حورلا هب لزن . نيملاعلا بر ليزنتل هنإو ‹
 ؟ليئارسإ ىنب ءاہلع هملعي نأ ةيآ مم نكي م وأ . نيلوألا ربز ىفل هنإو . نیبم یبرع ناسلب

 . ۲۲-۲۹ ; ءایبنألا ةروس (۳) . ٤١٤۷ : ًابس ةروس (۲) . ۱۷-۱۹ : ناقرفلا ةروس (۱)

 :٠١۳ . ٠ لحللا ةروس ( ٤-٦ . ) ١ : ناقرفلا ةروس ( ) . ۳ : رمزلا ةروس ( 6)
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 بولق ىئ هانکلس كلذك . نينمؤم هب اوناك ام مهيلع هأرقف « نيمجعألا ضعب لع هانلزن ولو

 . ٠ نورعشي ال مهو ةتخب مهيتأيف « ميلألا باذعلا اوري ىتح هب نونمؤي ال نيمرجملا

 الإ وه نإ . یوه نع قطني امو « یوغ امو مکبحاص لض ام < ىوه اذإ مجنلاو »

 « ىلدتف اند مث « ىلعألا قفألاب وهو « ىوتساف ةرم وذ « ىوقلا دیدش هملع . یحوی یحو

 هنوراهتفآ . ىر ام داؤفلا بذك ام . یحوآ ام هدبع ىلإ یحوآف « یندآ وأ نیسوق باق ناکف

 ىشغي ذإ « ىوأملا ةنج اهدنع « ىهتنملا ةردس دنع « ىرخأ ةلزن هأر دقلو !؟ ىري ام ىلع

 .' « یربکلا هبر تایآ نم یأر دقل « یغط امو رصبلا غاز ام . ىشغيام ةردسلا

 .رعاش لوقب وه امو ‹ میرک لوسر لوقل هنإ « نورصبت ال امو « نورصبت اب مسقآ الف »

 لوقت ولو . نيلاعلا بر نم ليزنت . نوركذت ام ٌديلق « نهاک لوقب الو . نونمؤت ام ًلیلق

 هنع دحأ نم مكنم اف « نيتولا هنم انعطقل مث « نيميلاب هنم انذحأل ‹ ليواقألا ضعب انيلع

 . ( نیزجاح

 ىلع نآرقلا اذه لزن الول : اولاقو . نورفاک هپ انإو « رحس اذه : اولاق قحلا مهءاج الو ١

 ف مهتشيعم مهنيب انمسق نحن 1؟ كبر ةمحر نومسقي مهأ 1؟ ميظع نيتيرقلا نم لجر

 كبر ةحرو « اًيرخس اصعب مهضعب ذختيل تاجرد ضعب قوف مهضعب انعفرو ايندلا ةايحلا

 امو ! نونجمل هنإ نولوقيو ! ركذلا اوعمس امل مهراصبأب كنوقلزيل اورفك نيذلا داكي نإو »

 . « نيلاعلل ركذ الإ وه

 هنإ « سفنت اذإ حبصلاو « سعسع اذإ ليللاو « سنكلا راوحلا « سخلاب مسقأ الف »

 مكبحاص امو . نيمأ مث عاطم « نيكم شرعلا ىذ دنع ةوق ىذ « ميرك لوسر لوقل

 . ميجر ناطيش لوقب وه امو . نينضب بيغلا ىلع وه امو « نيبملا قفألاب هآر دقلو . نونجمب

 نآ الإ نوءاشت امو ‹ ميقتسي نأ مكنم ءاش نل « نيلاعلل ركذ الإ وه نإ 1؟ نوبهذت نیأف

 . «  نيملاعلا بر هللا ءاشي
# F  # 

 تانبلاو نينبلا نع ةيكملا روسلا ىف ثيدحلا ىرجب هنم جذان انركذ ىذلا قسنلا اذه ىلع

 . هللا ىف ةديقعلا لصأب ةلصتم انركذ اك اهلكو . . ةوبنلاو ىحولاو نآرقلا نعو « ءاكرشلاو

 . ۳۸-٤۷ : ةقاحلا ةروس ) . :A مجنلا ةروس () :T4 ءارعشلا ةروس ( ) ١

 . ۱١-۳۹ : ریوکتلا ةروس ( 1 ) . :٥١-٥۲ ملقلا ةروس ( ۵ ) . ۲.۳١" : فرخزلا ةروس ( ) ٤
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 . هللا الإ هّلِإ الل ىقيقحلا ىنعملاب فيرعتلا قايس ىف ءى اهلکو
 ‹ ةينابرلا ةقيقحلل هتفلاخم قوف  ةريبكوأ ةريغص - هللا عم ىرخأ ةملآ دوجوب داقتعالا نإ

 روصتي نيحو . روصتلاب طبترم امتاد كولسلاف . ضزألا عقاو یف ینامیإ ریغ اکولس ثدحي
 رمألا ريبدت یف هکراشتو « هتافص نم ةفص یآ یف هکراشت « هللا عم ةهآ كانه نأ ناسنإللا

 ةعاطلاو « ةاعدملا ةهآلا هذه نيبو هللا نيب كش نود اًعزوم ءالولا نوكيسف « هفيرصتو

 . هللا نيبو ةهآلا نيب كلذك نيعزوم عابتالاو

 بر» وه هللا نأب نيكرشملا كئلوأ ىدل ىرظنلا ميلستلا نم مغرلا ىلع هنأ رمألا ةقيقح

 ناك ىعقارلا كولسلا ىف هنأ الإ . . « ةهآلا ريبك » وه ةبنانويلا ةينثولا ةغلب وأ « « بابرألا
 عون ىآ نم هلل ةعاط ةمث تيقب نإ اذه « هلل ةعاطلاو ءالرلا نم ربكأ ةملآلا هذه ةعاطلاو ءالولا

 : كولسلاو داقتعالا ىف مئاقلا كرشلا اذه دعب

 اذهو « مهمعزب هلل اذه : اولاقف « اًبيصن ماعنألاو ثرحلا نم ًارذ امن هلل اولعجو »
 ام ءاس !! مهئاکرش ىلإ لصی وھف هلل ناک امو ! هللا لإ لصی الف مھئاکرشل ناک امف !انئاکرشل
 . ٩ « نومك

 نم سأب الف ءاكرشلا نم ىنغأ هللا نآب كولسلا اذه مه مهليلعت نع رظنلا فرصبو

 هجوم - كلذك ىقيقحلا فوخلاو - ىقيقحلا ءالولا نأ حضاولا نم هنإف !! مهيلإ هبيصن ليوحت
 رقآ ولو ىتح «كرشملا بلق ىف ئاد ثدحجب ام كلذو . هللا ىلإ هجوم وه ام رثكأ ءاكرشلا كئلوأل
 ! نادجولا اهررقي ام ردقب ةيضقلا رقي ىذلا وه نهذلا سيلف ! بابزألا بر وه هللا نآ هنهذب

 هللا نيب - ىتش بسنب - ءالولا عپزوت نم هبحاصي امو « فرحنملا روصتلا اذه ىلع ءانبو
 ايب نوحميبيو نوعنميو « نونسحتسيو نوحبقتسيو « نولحيو نومرحجي رشبلا نإف ٠ ةهلألاو
 نم هللا هررق ام فلاخي اهب - مهيف نيمكحتملا ةداسلا یره وأ - مهسفنآ یوه مهیلع هیلمي

 ىدؤتو « كولس ىلإ روصتلا لوحتي مث نمو . . عونمو حابمو . حيبقو نسحو « مارحو لالح
 . هللا جهنم ريغ عابتاو « هللا لزنآ ام ريغب مكحلا ىلإ - قاد - ةفرحنملا ةديقعلا

 ىنعملا نايب ىأ « ةحيحصلا ةديقعلا نايب ىه هلك نآرقلا ىف ىلرألا ةيضقلا تناك ذإو
 ارم ناك دقف « كولسلا ىفو روصتلا ف ىأ « عابتالاو داقتعالا ف « هللا لإ هّلإ الل یقیقخلا
 ؛ةيلهاجلا ةيبرعلا ةيئثولا ىف روصتلا تافارحنأ نم اتاق ناك امل ةيكملاروسلا ضرعت نأ اًيعيبط
 . كولسلا ىف تافارحنا نم كلذك اهعبتي امو

 ۳ : ماعنألا ةروس ()
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 ةقيقل حيحصلا روصتلاب ةلصتم ةهج نم ىهف ةوبنلاو نآرقلاو ىحولا ةيضق امأ
 عيطتسي ال - هناحبس - هنأ روصت نإ هتقيقح ىلع هللا روصت دق ناسنإ نوكي ال هنإف . ةيهولألا
 نم اًباتک هيلع لئی نآ الو « ًالوسر ثعبی نأ الو « هدابع نم ءاشي نم ىلع یحولا لزنی نآ

 الإ هلإ ال ةيضق نم ىعابتالا وأ ىكولسلا بناجلاب ًالاصتا رثكأ نوكت دق اهنكلو . . هدنع
 ميكحتو «هيهاونو هرماوأ عابتإو « هللا ةعاط هانعم هللا الإ هلإ الب قحلا ناميإلا نأ كلذ . . هللا

 ام سانلل نيبيل هللا هثعبي ىذلا لوسرلا ىه هلك كلذ ةليسوو . لج امو مرحب ايف هتعيرش

 بناجلا ميقتسي الف . . “ تادابع نم هب مهمزلآ امو « فيلاكت نم مهيلع هللا ضرف
 كلذلو . لزنلا باتكلاو ةوبنلاو ىحولاب نايإلاب الإ « هللا الإ هّلإ الب ناميإلا نم ىكولسلا
 كلذ ريغبو . . «هللا لوسر اًدمح نأ دهشأو « هلا الإ هلإ الآ دهشأ » : ملسملا ةداهش تناك

 . كولسلا ىف الو روصتلا ىف ناييإلا ميقتسي ال

 . .نيكرشملا برعلا عم اياضقلا هذه ىف ةكم ىف نآرقلا نم لزنتي ام نأش نم ناک ام كلذ
 برعلا كئلوأ نع رظنلا فرصب . . اهتاذ ةديقعلا نم ءزج رومألا هذه نأ ىرن انكلو

 ی اولخدو فرحلملا روصتلا مهنع لاز نأ دعب « ةنيدملا ىف نينمؤملل لاقي هنإف ! نيكرشملا

 : حيحصلا كولسلاو حيحصلا روصتلا

 ءرحنآلا مويلاو هللاب نمآ نم ربلا نكلو « برغمل او قرشملا لبق مكهوجو اولوت نأ ربلا سيل »
 ." « نييبنلاو باتكلاو ةكئالملاو

 ءزج األ « امتاذل ركذت . . ( هرشو هريخ ردقلاو) نييبنلاو باتكلاو ةكئالملاب ناميإلاف نذإ
 ةديقع ىف ءايشألا هذه هيدؤت رود ىأف . . ءاوس رحآلا مويلاو هللاب ناميإلاك « ةديقعلا نم

 ؟ملسلا

 « هيلع لزنملا ىحولاب ناميإلاو « - ملسو هيلع هللا ىلص - لوسرلا ةوبنب ناميإلا امأف
 ريغبف ؛ ناميإلا تارورض نم اهلك اأ یہیدبف . . هللا دنع نم هيلع لزن یذلا باتکلاو
 كانه نوكي نل « - ملسو هيلع هللا ىلص - دمحم ىلإ ىحوملا هللا مالك وه هنآو « نآرقلاب ناميإلا

 ةلمكم ةنسلاو ] كلذ ماعم ددحجي ىذلا وه نآرقلا نأل ؛ دد « ىنايإ كولس ١

 )١ (٠ لحللا : « نوركفتي مهلعلو مهيلإ لزن ام سانلل نيبتل ركذلا كيلإ انلرنأو :٤٤ .
 )  ) ۲ةرقبلا ةروس : ۱۷۷ .

۹۱ 



 انإو- صلاح دیحوت رعاشم تناک ولو  طقف رعاشم سیل ۔انملع اک ۔ناہیإلاو . [ ةحراشو

 . هللا دنع نم لزنم ددح جهنمل لمع عابثاو ىعقاو كولس « رعاشملا بناج ىلإ « ىه
 ةرم نم رثكأ هركذ درو دقف « نآرقلا لبق نم ةلرنملا بتكلاو ةقباسلا تالاسرلاب ناميإلا امأو

 : نامیإلا طورش نم اًیرورض اًطرش هفصوب
 لزنأ ىذلا باتكلاو هلوسر ىلع لزن ىذلا باتكلاو هلوسرو هللاب اونمآ اونمأ نيذلا اأ اي ۵

 .«اًديعب الالض لض دقف رحنآلا مويلاو هلسرو هبتکو هتکتالمو هللاب رفکی نمو . لبق نم

 بوقعيو قحسإو ليعاسإو ميهاربإ ىلإ لزنآ امو انيلإ لزنأ امو هللاب انمآ : اولوق »

 نحنو مهنم دحأ نيب قرفن ال « ممبر نم نويبلا ىتوأ امو ىسيعو ىسوم ىتوأ امو طابسألاو
 ." « . .قاقش یف مه انف اولوت ناو اودتها دقف هب متنمآ ام لشمب اونمآ نف . نوملسم هل

 ال ‹ هلسرو هبتکو هتکئالمو هللاب نمآ لک « نونمؤملاو هبر نم هیلإ لزنآ اهب لوسرلا نمآ »
 ." « ريصملا كيلإو انبر كنارفغ « انعطأو انعمس : اولاقو . هلسر نم دحأ نيب قرفن

 نو لبق نم لزنأ امو انيلإ لزنآ امو هللاب انمآ نأ الإ انم نومقنت له باتکلا لهآ ای : لق »

 .“ « ٩ نوقساف مکرثکأ

 : باتكلا لهآ قح ىف ءاج مث

 نمؤن نولوقيو «‹ هلسرو هللا نيب اوقرفي نآ نودیریو « هلسرو هللاب نورفکي نيذلا نإ »

 ؛ اًقح نورفاكلا مه كئلوأ « ًدايبس كلذ نيب اوذختي نأ نوديريو « ضعبب رفكنو ضعبب

 كئلوأ « مهنم دحأ نيب اوقرفي لو « هلسرو هللاب اونمآ نیذلاو . اًتيهم اًباذع نیرفاکلل اندتعأو
 .) احر اوفغ هللا ناکو < مهروجآ مهيتؤي فوس

 دمحم ىلإ . . حون ىلإ مدآ ندل نم « ةنمؤملا ةمألا » ىف لحدي نآ نذإ نمؤملل دبال هنإ

 نإو خيراتلا ىدم ىلع ةسناجتلا ةمالا هذه نم دحإو هنأ سجيو .- ملسو هيلع هللا ىلص -

 ىذلا قيرطلا ةدحوب نمؤي نأ كلذك هل دبالو . اهتنمزأو اهتنكمأو اهتنسلأو امناولأ تفلتخا
 نآو . هللا قيرط : دحاإو قيرط هنإ . . ةبقاعتملا اهايجأو ةيلاوتملا اهرإوطأ ىف ةمألا هذه هتكلس

 ةديقعو « دحإو هّلإ . . هللا دنع نم مهيلإ ىحوأ ام اوغلبو « هللا دنع نم اولسرأ اًعيج لسرلا

 . .هنيعب ناکم یف لکو هموق ناسلب لک : لسرلا فلتخا نإو « دحإو قتيرطو « ةدحاو

 )١( ءاسللا ةروس :  . 1۳١ةرقبلا ةروس( ؟) : ١۳7١-۳۷ , ) )۳ةرقبلا ةروس : ۲۸٩ .

 ) ٤ ( ةدئاملا ةروس : 0٩ .  ) )0ءاسنلا ةروس : ٠٥۲-10١ .
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 . . هللا ف كلذك ىقتلت اهلك مهمأو < هللا یف نوقتلي مهلك « ةدحاو اًعيمج مهتهجو نكلو

 ةدحولا كلتبو « نيقباسلا نيئمؤملا عم ةوحألا كلتب نمؤملا رعشي نأ نذإ ناميإلا مات نم

 . هللا ىلإ ىدؤملا . . نايإلا قيرط ىلع

 لسرلاو ةقباسلا تالاسرلاب نايإلا كلذ اهمزلي ةصاخ ةفصب ةعتاخلا ةمألا هذه نكلو

 ! نيقباسلا

 : نميهملا باتكلاو ريحأالا باتكلا وه اماتك نأ اك . . ةنميهملا ةمألاو ةعتاخل ا ةمألا اإ

 .« . . هيلع اًتميهمو باتكلا نم هيدي نيب امل اقدصم قحاب باتكلا كيلإ انلزنأو »

 نم الو ةقباسلا بتكلا نم جرح اهردص ىف نوكي الأ ةنميهملاو ةمنانلا ةمألا بجاو نمو

 ةمالا هذه ةيالو ىف نولخديس مهأ هللا ملع نيذلا ٠ بتكلا كلتب نينمؤمل ماوقألا

 ةمأ مكانلعج كلذكو » : ةمألا هذه هل تقلخ ىذلا ةدايقلاو ةنميملا رود نأل . . اماطلسو

 نأ ىعدتسي رودلا كلذ“ « |ديهش مكيلع لوسرلا نوكيو سانلا ىلع ءادهش اونوكتل اطسو

 حماستلاب اهلماعتف « امناطلس تحت لخدتس ىتلا « اهلك ةقباسلا ممألل اهردص حسفت

 - اهبغري مل نإ « مالسإلا مكح ىف اهبغري ىذلا حماستلابو . . ةدئاقلا ةدئارلا ةمألاب قئاللا

 ! مالسإلا ةديقع ىف كلذك

 ‹ىراصتلاو دوهيلا نم اهتمذ ىف لحد نم عم ةمألا هذه خيرات لعفلاب كلذك ناك دقلو

 لك ف ضعب نم مهضعب هقلي م امو « خيراتلا ىف طق هوقلي ل ام ىنيدلا حماستلا نم اوقل ذإ

 ! خيراتلا

 تالاسرلاب نايإلا كلذ وه اهقيرط ناكو « ةقتاخلا ةمألا كلت ام هللا ابح ةيزم كلتو

 اب اهملع مغرب ميركلا حماستلا كلذ مهعابتأ عم تلماعتف « ةقباسلا لسرلاو ةقباسلا

 ةلماعمب « باتكلا لهأ » تزيم ىتلا هللا رمارأل اًديفنت نكلو . . مهبتكو مهنيد ىف اوفرح

 نيملسلا ةمذ ىف مهو ةصاحخ

 انكلو . . اهنم جذأن ضرعو ةيندملا روسلا نع مالكلا وه ثيدحلا كلذ ناكم ناك دقلو

 ىضتقي نيح ةراشإ درج كلذ دعب هيلإ ريشن مث « انه ةديقعلا نع ثيدحلا لمكتسن نأ انرثآ

 . قايسلا

#% # # 

 )١ ( ةرعبلا ةروس ( ۲ ) , 6۸ : ةدئاملا ةروس : ٠٤١ .
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 . . دحاإو تقو ىف ماهم ةلمج وأ ةجودزم ةمهم ىدؤي وهف ةكئاللاب نايإلا امأ

 . - ملسو هيلع هللا ىلص - دمح انديس ىلع ىحولاب لزن ىذلا وه مالسلا هيلع ليربجف
 داقتعالا نم ءزج « هل ةدوملاو بحل اب روعشلاإو - ةكئالملا دحأ وهو - ليربجب ناميإلاف مث نمو

 لصو ىذلا قيرطلا ىف كش هلخادي ال ىتح « ءاوس نارقلا قدصب ناميإلاك « نمؤملل مزاللا

 . نارقلا انيلإ هب
 : ةرحلألا فو ايندلا ةايحلا ىف نينمؤملل ةدومو ةقادص تاذ ةماع ةكتالللا نإ مث

 نيذلل نورفغتسيو . هب نونمؤيو مهبر دمحب نوحبسي هلوح نمو شرعلا نولمحم نيذلا »
 باذع مهقو كليبس اوعبتاو اوبات نيذلل رفغاف املعو ةمحر ءيش لك تعسو انبر : اونمآ

 مهجاوزأو مهئابآ نم حلص نمو مهتدعو ىتلا ندع تانج مهلخدأو انبر . ميحجلا
 دقف لثموي تائيسلا قت نمو . . تائيسلا مهقو . ميكحلا زيزعلا تنآ كنإ « مهعايرذو

 ۰ .« ميظعلا زوفلاوه كلذو «هتحر

 ءاونرحت الو اوفاخت الأ : ةكئالملا مهيلع لزننت « اوماقتسا مث « هللا انبر : اولاق نيذلا نإ »

 ام اهيف مكلو . ةرحنآلا ىو ايندلا ةايحلا ىف مكؤايلوآ نحن . نودعوت متنك ىتلا ةنحلاب اورشبأو
 . «  میحر روفغ نم الزن « نوعدت ام اهیف ملو « مکسفنأ یهتشت

 مهجاوزأو مهئابآ نم حلص نمو اهولخدي ندع تانج : رادلا ىبقع مم كئلوآ . . »

 یبقع معنف « متربص اب مکیلع مالس : باب لک نم مھیلع نولخدی ةكئاللاو « مہتايرذو
 ."«رادلا

 : هلاعأ ناسنإلا ىلع نولجسي نيذلا ةظفحلا مهنم نإ مث

 هتفوت تولا مكدحأ ءاج اذإ ىتح « ةظفح مكيلع لسريو « هدابع قوف رهاقلا وهو )

 . “) « نوطرفی ال مهو « انلسر

 . راهنلاب براسو لیللاب فختسم وه نمو « هب رهج نمو « لوقلا رسأ نم مكنم ءاوس »
 . 7( . . هللا رم نم « هنوظفحم هفلخ نمو هيدي نیب نم تابقعم هل

 ." « نولعفت ام نوملعی « نیبتاک اًمارک « نیظفاحل مکیلع نإو »

 اك . هوحن ةكثالملا اهسحت ىتلا ةينارونلا ةدوملا كلتب نمؤملا بلق سنؤت هلك كلذ ةفرعمو

 .. ۲۲-۲٤ :دعرلاةروس (۳) . ۳۰-۳۲ : تلصف ةروس(۲) . ۷-٩ : رفاغ ةروس ( ۱)
 . :٠١٠-٠١ راطفنالا ةروس ٠١-٠١ . )١( :دعرلا ةروس (۵) . ٠١ : ماعنألا ةروس ( 4)
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 لك الإ هيلع ةظفحلا لجسي ال ىتح « نايإلا هيلع هضرفي ىذلا كولسلاب مزتلي نأ لواحي هنأ
 . . كولسلاو رعاشملاو راكفألا نم بيط

 نايإلاب لصتت ‹ نمؤملا ةايح ىف  ةينايإ ةمهم » ىدؤي ةكتالملاب ناميإلا نإف انه نمو

 ناسنإلا اهبستكي ىتلا ةيسفنلا ةعسلا كلت ىلإ ةفاضإلاب « ءاوس كولسلاو داقتعالا ىف « هللاب

 هنإو . . بسحف هساوح هکردت ام ىلع اهنم رصتقي الف ‹ تانئاکلا ملاع همام حسفني نیح

 رعاشملا ىلع هتردقو هسفن ةحسف نوكت هرطاإوخب ناسنإلا هداتري ىذلا ماعلا ةعس ردق ىلع

 دودح ف الو « ايندلا ةايحلا دودح ىف الو « ةقيضلا ضرألا دودح ىف رصحنت ال ىتلا ةيلاعلا

 نسحيل ةئامألا لمحم ىذلا نمؤملل هللا ةدارإ نمل امتاذ ةعسلا كلت نإو . . ناسنإلا تاذ

 ۰. اهداعبأ روصت ىلع ردقأ نوكیو اهل

 ةيولعلا تانئاکلا هذه قلع ىذلا لالا ةمظعب ساسحإإلا ا كلذک ةفاضالابو

 : ةففشلا

 ثالثو ىنثم ةحنجأ ىلوأ السر ةكئالملا لعاج ضرألإو تاوامسلا رطاف هلل دمحلا »
 . «  ریدق ءيش لک ىلع هللا نإ . ءاشی ام قلخلا یف دیزی . عابرو

FF $F # 

 . . ماهم ةدع نمؤمل ا ةايح ىف ىدؤي كلذك وهف هرشو هريخ ردقلاب ناميإلا امآو

 فرصتملا « رمأ لكل ربدملا وه هنآبو « هناحبس هللا تاذب نايإلاب لصتب ةيحان نم وهف

 . . ناميإلا نم ىداقنعالا بناج لاب لصتم هنأ ى . . كيرش الب هيف
 . ثادحأألا ءازإ ضرألا عقاو ىف نمؤملا كولسب لصتي ىرخأ ةيحان نمو
 عقاو اههوش نأ دعب « هتقيقح نايبل ةفقو انم قحتسيو « ةغخلاب ةيمهأ وذ رمأ اذهو

 مالك - ةثلاث ةهج نم- مث « ةيناث ةهج نم مالسإلا ءادعأ مالكو « ةهج نم فرحنملا نيملسلا

 ءادعأ مالك نولقني نيذلا نم مأ « ةقيقح لاهجلا نم اوناك ءاوس « نيملسملا نم لاهجل ا

 ! « نوفق » مهب مهسفنا نوفصي مث مالسإلا

 . هللا ردقل « ميلستلا وه حيحصلا ىناميإلا كولسلا نإ

 ؟ ميلستلا ىنعم ايف
 هنأل ئيسلا عقاولا رييغت نع دوعقلاو لمعلا نع دوعقلا  لاهج لا كئلوأ لوقي اك - وه له

 ؟ هتمواقم یخبنی ال ( هللا دنع نم ردق ١

 . :١ رطاف ةروس (۱)
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 !؟ مالسإلا ىلع بيرغلا ىنعملا اذهب لاهجلا كئلوأ ءاج نيأ نمو

 نم ىحولا ىقلتي وهو - ملسو هيلع هللا ىلص - لوسرلا نع اًبتاغ ناك ىنعملا اذه لهو

 ؟ هللا دنع نم حيحصلا مالسإلا ملعتيو « هليا

 ةيبرعلا ةريزجلا هيلع تناك ىذلا ْىّيسلا عقاولا رييغتل لصاوتملا هداهج ناك نذإ ميفو

 !؟ كاذتقو اهلك ضرألاو

 ىنعم ناك اذإ نذإ هتمواقم زوجت فيكف ؟ هللا دنع نم اًردق يسا عقاولا كلذ نكي لآ

 اهرادحنا رصع ىف الإ ةيمالسإلا ةمألا هفرعت ل ىذلا سكتنملا ىنعملا اذه وه هللا ردقل ميلستلا

 ؟ اهروهدتو

 ! هللا نم رمأب هرییغت لإ یعسو همواق - ملسو هيلع هللا لص - هن : مهنم لئاق لوقیس
 م . . ةعاسلا موقت نأ ىلإ رمتسمو نيحلا كلذ نم مئاق هللا نم رمآلا اذهو ! معن : لوقنو

 سانلا بلاطي اتيعم اًدمآ كانه نإ : ىلاعتو هناحہس هللا لقي ملو ! لیدبت الو لیدعت هيلع ًارطی

 دوعقلاو ىَيسلا عقاولل « ميلستلا » هنم الدب ءيجيو < رمألا كلذ دعب لطبي مث « رييغتلاب هيف

 ! هرییغت نع

 . ” « نونمؤملاو هلوسرو مکلمع هللا یربسف « اولمعا لقو»

 : لاقو

 موقلا سم دقف حرق مكسسمي نإ : نينمؤم متنك نإ نولعألا متنأو اونزحت الو اونه الو »
 . ءادهش مكنم ذختيو اونمآ نيذلا هللا ملعيلو « سانلا نيب اهوادن مايإلا كلتو . هلثم حرق

 . « نيلاظلا بحجب ال هللاو

 نم ردقب نوكرشم اننإ نولوقي مث نوكرشي نيذلا رافكلاب ددني ىذلا وه هللاو

 كلذك ! ءىش نم انمرح الو « انؤابآ الو « انکرشأ ام هللا ءاش ول اوکرشا نیذلا لوقیس ١

 نإ ؟ انل هوجرختف ملع نم مكدنع له : لق ! انسأب اوقاذ یتح مهلبق نم نیذلا بک

 ." « ! نوصرغ الإ متنأ نإو نظلا الإ نوعبتت

 - ملسو هيلع هللا ىلص - لوسرلا همهف . . اًمامت فلتخم رخآ ىنعم هللا ردقل ميلستلا امنإ

 )١( ةبوتلا ةروس : ٠٠١ . )  ) ۲نارمع لآ ةروس : ۱۳۹-۱٤١ .

 ) )۳ماعنألا ةروس : ٠٤۸ .
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 اهقلاخ اهفصو ىتلا ةديرفلا ةمألا كلت مهنم تناكف « مهيلع هللا ناوضر ةباحصلا هنم همهفو

 هللا ردقو هلاب اهغاميإب تعنص یتلاو “ « سانلل تجرخأ ةمأ ريخ متنک » : هناحبس هلوقب
 . هلك ةيرشبلا خيرات ىف ذفلا خيراتلا كلذ

 رافک نمؤي ال نیح مث . . دهابیو دهاججو دهاج هنآ ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا هنم مهف

 ! هيلع ةيلوئسم الو « هيف هل ةليح ال هللا نم ردق كلذف « هلك داهجلا اذه دعب شيرق

 . « نيلهاجلا نم ننوكت الف . ىدملا ىلع مهعمجل هللا ءاش ولو »

 ١ نيدتهملاب ملعأ وهو . . ءاشي نم ىدهي هللا نكلو تببحأ نم ىد ال كنإ « "

 وهو « اوضرعيف مهوعدي نأ - ملسو هيلع هللا ىلص - لوسرلا سفن ىلع اًبعص ناك دقلو

 : لاعت هللا هيساويل ىتح مهيلع ميركلا هبلق ألمي ىسألا ناكو « ريخلا مه بحب ىذلا

 . * « نوعنصي اهب ميلع هللا نإ . تارسح مهيلع كسفن بهذت الف »

 . “۲ نينمؤم اونوكی الأ كفن عخاب كالعل
 . ۲ نورکمی امت قیض یف كت الو « مهيلع نزعت الو . للاب الإ كربص امو ربصاو »

 . نيدجاسلا نم نكو كبر دمحب حبسف . نولوقي اب كردص قيضي كنأ ملعن دقلو »

 . ٩ نیقيلا كيتأي ىتح كبر دبعإو

 نأ ىنعمب ؟ اذام ىنعمب . . ردقلا اذه ملستسيف هللا نم ردق هنأ ملعي ةياهنلا ىف هنكلو

 - لوسرلا ةربسو « فورعم خيراتلاو . . طق ثدحجمب ي اذه نإ ؟ ةوعدلاو داهحلا نع فكي

 «نيضرعملا ضارعإ هل هببسي ىذلا ألا فخم نأ ىنعمب انإ . . ةفورعم- ملسو هيلع هللا لص

 ال هقیرط یف یضمی مث « نینمؤم اونوکی الأ كسفن عخاب كلعل ١ : لتاقلا ألا كلذ دوعي الف

 . . داهحلا نع ةظحل فكي

 ىقلتي مث . . دهاجمو دهاجيو دهاجم نأ ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا هنم مهف كلذك

 بيذعتلاو ديرشتلا هب نونمؤملا هعابثأ یقلتیو « برعلا رافك نم مهريغو شیرف نم ىذألا

 نأ ملعيف . . نينمؤملا نع ىذألا فك الو < عضولا رييغت عيطتسي نأ نود ةقاطلا قوفي ىذلا

 وآ « ةرعدلاو داهجلا نع فكي نآ ىنعمب ؟ اذام ینعمب . . هل ملستسیف هللا نم ردق اذه

 نوقلتي مهو مهسوفن ىضرت نأ ىنعمب نإ ! الك !؟ نایإلا نع - هللا ذاعم - هعابتآ فکی

 . ٥٦ : صصقلا ةروس (۳) . ١ : ماعنألا ةروس ( ۲) . ٠٠١ : نارمغ لآ ةروس ( ۱ )

 . ۱١۷ : لحنلا ةروس ( 1 ) . ۳ : ءارعشلا ةروس ( ۵ ) . ۸: رطاف ةروس ( ) ٤

 . ۹۷-۹٩۹ : رجا ةروس (۷)
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 نأ نآلا ءاش هردق نكلو « ءاش اذإ مهرصن ىلع رداق هللا نأ نوملعيو « بيذعتلاو ىذألا

 <« مت ديقع نع اولختي الو . . طغضلا تحت مهحاورآ مطحتتالو .. اورصيلف . . مهيلتبي

 نيرفاكلا ىلع مهرصنيف « ديدج ردقب مهب ام هللا ريغي ىتح « اهيلع ميمصتلا نع الو

 ؟ ديدحلا ردقلا دَ فيكو
 مهفرصت ناك فيك نكلو . . ةلذأ مهو ردبب مهرصن ىذلا وه معن هللا دنع نم ردق هنإ

 ( ؟ ردقلا اذه عم

 لإ انب ةجاح الو . . انرصنيسف رصنلا انل ردق هللا ناك اذإ - : اولاقو مہتويب ىف اودعق له

 !؟ ةقشملاو داهجلاو لمعلا

 مأ ؟ هباحصأو - ملسو هيلع هللا ىلص - لوسرلا ةايح ىف كلذ نم ايش خيراتلا ركذ له

 ‹ رصنلاب اجيرص ادعو اودع نيذلا مهو « قحلا ةرصنل لصاوتملا داهجلا مح خيراتلا ركذ
 !؟ رصنلا وه مه هللا ردق نأ اوملعف

 . ٠ بيرق حتفو هللا نم رصن : اہنوبحت یرخآو »
 ١ هذه مكل لجعف انوذخأت ةريثك منام هللا مكدعو . . ١١ .

 ا ةروس نم نيتيألا نيتاه رظنا

 نمو ةوق نم متعطتسا ام مه اودعأو . نوزجعي ال مهنإ . اوقبس اورفك نيذلا نبسح الو ١

 هللا ‹ مهوملعت ال مہنود نم نیرحخآو < ر هللا ودع هب نوبهرت لیلا طابر
 ,Oe . . مهملعي

 ىآ . هللا اوزجعي نلو . اوقبسي نل اورفك نيذلا نإ : رمألا ىف هللا ردق ررقت لوألا ةيآلا نإ

 ةوق نم اوعاطتسا ام رافكلل |ودعي نأب نينمؤملا رمأت ةرشابم ةيلاتلا ةيآلاو . اورصتني نل مه

 اذه نم دبال هنإف ‹ رودقم ردق هنأ نم مغرلا ىلعف . هللا ردق ىف ررغملا رصنلا اذه متي ىكل

 . ذفنيو ققحتي ىكل ىرشبلا دهج ا
 , ¢0 مکرصنی هللا اورصنت نإ

 اإ . . اوسراميو ردقلاو ءاضقلا ةديقع نومهفب لئاوألا نوملسملا ناك وحلا اذه ىلع
 ال هنأل « هللا نم ردق هنآ ىلع لعفلاب عقي امب ميلستلا مث . . هللا رماوأ ذيفنتل مئادلا ىعسلا

 ٠١ : حفلا ةروس ( ۲) . :١١ فصلا ةروس ( ) ١

 . ۷ : دمحم ةروس ( £ ) . ۵۹-٠١ لافنألا ةروس (۳)
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 . قيرطلا ىف ىضملا نع فكلا ميلستلا ىنعم سيلو « هرّدقو هللا هدارأ ام الإ هلك نوكلا ىف متي

 بلي ال هللا دنع نم ردقب نومدطصي نيح « نينمؤملا بولق مطحت ال تامدصلا نأ هانعم لب

 نم نوموقي انإو ( رضلا ىنعمب ) رشلا- مهريدقت ىف مف بلج نإ ‹ نوبحي ىذلا ريخللا مه

 كلذك . . هللا دنع نم دیدج ردق راظتنا یف « قيرطلا ىف نوضميف ةميزعلا تاذب مهتمدص

 اوملستسا انإ ‹ ةميزهلل اوملستسي ملف - هللا نم ردقب - دحآ ةميزه مهب تعقو نيح اولعف

 اومطحتي ! ىأ ةميزملاب هللا ردقل اوملستسا . نيتنثالا نيب لئاه قرفو . ةميزملاب هللا ردقل

 نونخثم مهو ةرشابم اهدعب لاتقلل اوجرخ مهأل ةميزهلل اوملستسي مل مث . . اهءازإ

 : حار اب
 رجأ اوقتاو مهنم اونسحأ نيذلل < حرقلا مهباصأ ام دعب نم لوسرلاو هلل اوباجتسا نيذلا »

 : اولاقو ء اتاميإ مهدازف ! مهوشخاف مكل اوعمج دق سانلا نإ سانلا م لاق نيذلا . ميظع

 ناوضر اوعبتاو « ءوس مهسسمي مل لضفو هللا نم ةمعنب اوبلقناف « ليكولا معنو هللا انبسح

 . ٩ میظع لضف وذ هاو . هللا

 ءدهجلا نم ديزل ازفاح - حيحصلا ىمالسإلا هانم ف هللا ردقل مالستسالا نوكي اذكهو

 مغلاو نزحلا نم رسكنت نأ سوفنلا نوصيو « ثادحأللا ءازإ مطحتت نأ ةقاطلا نوصي هنآل

 : ريسملا نع دعقتف

 ١ مکباص ام الو مکتاف ام ىلع اونزحت الیکل . . ٩ .

 ناك اذإ ةعبتلا نم مهسفنأ ءافعإ هانعم هللا ردقل مالستسالا نأ نوملسملا مهف مهفي ل كلذك

 اًيسفن نوضري ىأ هللا ردقل نوملستسي نإ . مهتم عقر المخ بس ماا دق هلا ردت

 ًاطغلا اذه نودوعي الف . هعوقو یف مهتبلوئسم نوکردی مث < ‹ لعفلاب عقو دق مادام هعوقوب
 ةرم

 ادیدج اردق اوقحتسیل < ‹ مهسفنأ دنع نم هنولذہي دهجب هراثآ اوحمی نأ نولواحي مث <« یرحخآ

 . . ريح ىلإ رشلا رخي « هللا دنع نم

 مكسفنأ دنع نم وه : لق !؟ اذه یئآ : مق اهيلطم مبصأ دق ةييصم تباصأ ام وأ

 ‹ نينمؤم ا ملعيلو « هللا نذإبف ناعمجلا ىقتلا موي مكباصأ امو . ريدق ءىش لك ىلع هللا نإ .

 . ٤" . . . اوقفان نيذلا ملعيلو

 . ۱٥۳ : نارمع لآ ةروس ( ۲ ) . ۱۷۲-۱۷٤ : نارمع لآ ةروس ( ۱ )

 . ۱٦۰١-۱۹۷ : نارمع لآ ةروس (۳)
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 سح یف ضراعت نود « ناحتلم لب « نایزاوتم ناطخ ثادحألا جیسن یف یقتلی اذکهو

 ىف تناك . . هللا اهديري ةمكحل هللا نذإب وهو . مكسفنآ دنع نم وه : كاذو اذه نيب ملسملا

 ء ىلمعلا فقوملا ىف نيرحتالا كئلوأ فشكو « نيقفانلا نم نيمؤملا زييمت تاذلاب ثداحلا اذه

 . . نينمؤملا نم مهيف عدخني ناك نم مهتفيقح ملعيل

 ىف هل نيبتت ال دقو . . ثدحلا ةمكح نمؤملل نيبتت : ضراعت الب اًعم نارمألا ىرجيو

 ئاد نمؤملا فرعي نكلو . . ةمكحلا نيبتت ىتح لايجأ رمت دقو « دحأ ىف ثدح اک اهتظمل

 ىلع ثدحلا ىضقي الآ ینعمب « هل ملستسیو هب یضریف « هللا ردق ءارو ةمکح كانه نأ

 فرعيو « قيرطلا ىف ىضملا نع هدعقي الو « هتميزع ددي الو « هرعاشم مطحب الو « هحور
 و هنم أطخ ببسب عقو دق ناك نإ ردقلا اذه عوقو نع ةيتاذلا وه هتيلوئسم تقولا تاذ ىف

 . .ريصقتلا ضوعيل دهجلا نم اًديزم لذبيو « ًاطخلا حالصإ ىلإ ىعسيف « ريصقت
 سوفن ىف هرثآ وه كلذو ؛ هرشو هريخ « هللا ردقب ناميإلل حيحصلا ىنعملا وه كلذ

 خيراتلا كلذ تبتك ىتلا ىهو ٠ ضزألا عقاو ىف داهحل لاو ةكرحلل ةلئاه ةعفد : هب نينمؤملا

 . . مالسإلا ةمال رحازلا

 نع كلذك فرحنتو « مالسإلل حيحصلا روصتلا نع فرحنت ةمألا هذه تدب نيح امأف

 هبسحي ىذلا . . ردقلاو ءاضقلا ةديقع ىف فارحنالا كلذ عقو دقف « حيحصلا كولسلا

 !! مالسإلا وه لاهجلا

# ¥ ¥ 

 رحآلا مويلاو لاب نايإلا : بيغلاب نايإلاب صتخملا ةديقعلا نم بناجلاوه كلذ
 . هرشو هربخ ردقلاو . . نييبنلإو باتكلاو ةكتالملاو

 نإو « اهب طبترمو كلذك ةديقعلاب لصتم « ةيكلا روسلا هنع ثدحنت رخآ بناج ىقبو

 هللا تاذب هتاص ثيح نم الإ « بوجحملا بيغلاب ال دوهشملا عقاولاب رثكأ قلعتي ناك
 نم الدب ةيناميإلا قالحألاو « ناطيشلاو مدآ ةصقو « ءايبنألا صصق : وه كلذ : هناحبس
 . ةيلهاحللا قالحألا



 نم ةعومج ىف ةصاخ ةفصب زكرتيو ةيكملا روسلا نم ليلق ريغ اًبناج ءايبنألا صصق لتحمي

 اهمسا ريشي ىتلا « ءايبنألا » ةروس ىلإ ةفاضإلاب « ءايبنألا نم دحاو مسا اهضعب لمح روسلا

 ميرمو فهكلاو ميهاربإو فسويو دوهو سنويو فارعألا : ىه روسلا كلتو . اهعوضوم ىلإ

 تاراشإ ريغ .. صو تافاصلاو توبكنعلاو صصقلاو لمنلاو ءارعشلاو ءايبنألاو هطو

 . ةيكملا روسلا نم رثك ىف اج ةديدع

 . . ىثش فادهأل نآرقلا ىف صصقلا ءيجيو

 : - ملسو هيلع هللا للص هللا لوسر ىلع لزنملا ىحولا قدص تابثإ اهنم

 نل هلبق نم تنك نإو « نارقلا اذه كيلإ انيحوأ اهب صصقلا نسحأ كيلع صقن نحن ١
 . « نيلفاغلا

 ١ اذه لبق نم كموق الو تنأ اهملعت تنك ام « كيلإ اهيحون بيغلا ءابنأ نم كلت ‹

 نيقتملل ةبقاعلا نإ رصاف « ' .

 هنع ضرع نم « ارکذ اندل نم كانيتآ دقو « قبس دق ام ءابنأ نم كيلع صقن كلذك ١

 . ٠" زو ةمايقلا موي لمحي هنإف
 انكلو ‹ نيدهاشلا نم تنك امو < رمألا ىسوم ىلإ انيضق ذإ ىبرغلا بناجب تنك امو ١

 انكلو « انتايآ مهياع ولت نيدم لهأ ىف اًيواث تدك امو . رمعلا مهيلع لواطتف اًورق انأشنأ

 نم مهاتأ ام اًموق رذنتل كبر نم ةر نكلو انيدان ذإ روطلا بناجب تنك امو . نيلسرم انك

 . “ « نورکذتی مهلعل كلبق نم ريذن

 ىذآو بيذكت نم هموق نم هاقلي ايف ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا نع ةيرستلا اهنمو

 ىتح اوربص مث « لوقلا سفن مه هوو لبق نم لسرلا بدك دقف « نونجلاو رحسلاب ماهتاو
 : نيبذكملا كالهإو هللا رصن مه ءاج

 . 4£ :دوهةروس( ۲ ) . ۳ ¦ فسوي ةروس ( ) ١

 . :٤٤-٤٦ صصقلا ةروس ( ٤ ) . 44-169: ەطةروس ( ۳ )



 الو « انرصن مهاتآ یتح اوذوآو « اوہذک ام ىلع اوربصف كلبق نم لسر تبذک دقلو »

 . « نيلسرملا ابن نم كءاج دقلو . هللا تاهلكل لدبم

 اونمۋيل اوناك اف تانيبلاب مهلسر مہعءاج دقلو « اهئابنأ نم كيلع صقن ىرقلا كلت »

 «دهع نم مهرثك أل اندجو امو . نيرفاكلا بولق ىلع هللا عبطي كلذك . لبق نم اوبذك ايب

 . « نيقسافل مهرثكأ اندجو نإو
 ةظعومو قحلا هذه ىف كءاجو « كداؤف هب تبن ام لسرلا ءابنأ نم كيلع صقن الكو ١

 . " « نینمؤملل یرکذو
 دری الو ءاشن نم یجنف انرصن مهءاج اوبذک دق مہا اونظو لسرلا سایتسا اذإ یتح »

 . © « نيمرجملا موقلا نع انسب

 . “« بصنو اًيداه كبرب ىفكو . نيمرجملا نم اّودَع ىبن لكل انلعج كلذكو »

 اإ ةهآلا لعجأ . باذك رحاس اذه نيرفاكلا لاقو مهتم رذنم مهءاج نآ اوبجعو »

 اذه نإ مكتمآ ىلع اوربصاو اوشما نآ مهنم الملا قلطناو ! باجع ء ءيئل اذه نإ !!؟ اًدحاو

 نم ىركذلا هيلع لزنأأ !! قالتا الإ اذه نإ ! ةرحآلا ةلملا ف اذهب انعمس ام ! داري ءيشل

 زيزعلا كبر ةر نئازخ مهدنع مأ ! باذع اوقوذي ال لب « ىركذ نم كش ىف مه لب !!اننیب

 كلانه ام دتج . بابسألا ىف اوقتربلف |هنيب امو ضزرألاو تاواسلا كلم مه مأ ؟ باهولا

 طول موقو دومثو ‹ داتوألا وذ نوعرفو داعو ین موق مهلبق تبذك . بازحألا نم موزهم

 ءالؤه رظني امو . باقع قحف لسرلا بذک الإ لک نإ | ٠ بازحألا كئلوأ « ةكيأالا باحصأو

 °" « قاوف نم اه ام ةدحاو ةحيص الإ

 . «يلآ باقع وذو ةرفغم وذل كبر نإ . كلبق نم لسرلل ليق دق ام الإ كل لاقي ام»

 لب !؟ هب اوصاوتآ . نونجم وأ رحاس : اولاق الإ لوسر نم مهلبق نم نیذلا یتآ ام كلذك »
 . ۲ نوغاط موق مه

 نوقلي مهو كلذك نينمؤملا نع ةيرستلا - ملسو هيلع هللا للص - لوسرلا نع ةيرستلا عمو

 نآ اوملعيل ةقباسلا ممألا صصق مهيلع ضرعيف « مهناميإ ببسب باذعلاو ديرشتلاو تنعلا
 مهربي مث « منديقع ىلع اوربص مث ديرشتلاو باذعلا ناولأ اوقيذآ مهلبق نينمؤم كانه

 )١( ماعنألا ةروس : ٠٤ . )۲( فارعألا ةروس : ٠١١-٠١۲ . ) ۳دوه ةروس( : ۲١ .
 )٤ ( فسويةروس : 1١٠١ . )٥( ناقرفلاةروس : ٠١ . ) )1ص ةروس :٤-٠١ .

 ) )۷تلصف ةروس : ٤۳ .  ) ۸7ه۳ ۵۲ : تايراذلا ةروس .
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 . ةرخآلا ىف وألا ءازحلاب امإو < هللا هردقب ايندلا ةايحلا ىف رصنب امإ « نيقتملل ةبقاعلا نأ

 مه ءانبأ حبي « باذعلا ءوس مهموسي وهو نوعرف عم ىسوم موق ةصق - ارك - درت انهو

 - كلذك درتو . اوربص ام ءازج نيكمتلاو ةاجنلاب مهيلع هللا ْنَم مث « مهءاسن ييحتسيو

 اوتبثف لتقلاو بلصلاب نوعرف مهيلع ىضقف « ىسوم اونمآ نيذلا ةرحسلا ةصق - ةريثك تارم

 جذومنلا « دودخألا باحصأ ةصق درت اك . . ذيفنتلا مغرو « ديدهتلا مغر مهتديقع ىلع

 جذاهنلاو . رانلاب قرحلا ةنتف « لاهتحا لك قوفت ىتلا ةنتفلا ءازإ ةديقعلا ىلع ربصلا ىف ىلعألا
 : اهضعبب ئزتجن ةددعتمو ةرثك

 ام دعب نمو انيتأت ن لبق نم انيذوأ » : فارعألا ةروس ىف هل نولوقی یسوم موق ءالؤهف

 فک رظنیف ضرألا یف مکفلختسیو مکودع كله نآ مكبر یسع ): مم لوقیف  انتٹج
 نوفعضتسي اوناك نيذلا موقلا انثروأو . . ١ : ىلاعت هلوقب قایسلا یهٹنی مث . « نولمعت

 اب ليئارسإ ىنب ىلع ىنسحلا كبر ةملك تقتو « اهيف انكراب ىتلا اهمراغمو ضزألا قراشم

 . ' « نوشرعی اوناک امو هموقو نوعرف عنصی ناک ام انرمدو « اوربص
 : اذكه صصقلا ةروس ًادبتو

 موقل قلاب نوعرفو ىسوم ابن نم كيلع ولتن . نيبلا باتكلا تايآ كلت . مسط ١

 حبذي « مهنم ةفئاط فعضتسي « اعيش اهلهآ لعجو ضرألا ىف الع نوعرف نإ . نونمؤي

 ىف اوفعضتسا نيذلا ىلع نمن نأ ديرنو . نيدسفملا نم ناك هنإ . مهءاسن ييحتسيو مهءانبأ

 ناماهو نوعرف ىرنو « ضزألا ىف ممه نكمنو « نيثراولا مهلعجنو ةمئأ مهلعجنو ضرألا

 . « نورذجب اوناک ام مهنم امه دونجو

 : هط ةروس ىف ء يجو
 نذآ نأ لبق هل متنمآ : لاق . یسومو ثوره برب انمآ : اولاق اًدجس ةرحسلا ىقلأف »

 ‹ فالخ نم مكلجرأو مكيديأ نعطقألف ! رحسلا مكملع ىذلا مكربكل هنإ ؟مكل

 ام ىلع كرثؤن نل : اولاق ! ىقبأو .اًباذع دشأ انيآ نملعتلو « لخدلا عوذج ىف مكنبلصألو

 انإ . ايندلا ةايحلا هذه ىضقت نإ . ضاق تن ام ضقاف « انرطف ىذلاو تانببلا نم انءاج

 . "۲ ىقبأو ريخ هللاو . رحسلا نم هيلع انتهركأ امو اناياطحخ انل رفغيل انبرب انمآ

 : طول موقو « دومثو « داعو « حون صصف درس دعب « رمقلا ةروس ىف ءيجيو
 ؟ رصتنم عيمج نحن : نولوقي مآ ؟ ربزلا ىف ةءارب مكل مآ ! مكئلوأ نم ريخ مكرافكأ »

 . ۷١-۷۳ : هط ةروس( ۳) . :١-٦ صصقلا ةروس(۲) . ۱۲۹-۱۳۷ : فرعألا ةروس (۱)
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 ف نيمرجمل ا نإ . رمآو ىهدآ ةعاسلاو مهدعوم ةعاسلا لب . ربدلا نولويو عمجلا مزهيس

 ءانقلحخ َءيش لک انإ . رقس سم اوقوذ : مههوجو ىلع راتلا ىف نوبحسي موي « رعسو لالض
 لکو ؟ ركدم نم لهف « مكعايشأ انكلهأ دقلو . رصبلاب حملك ةدحاو الإ انرمأ امو . ردقب

 قدص دعقم ىف « رنو تانج ىق نوقت ا نإ . رطتسم ريبكو ريغص لكو . ربزلا ىف هولعف ءيش
 .'«ردتقم كيلم دنع

 درسلا لالخ نم ْرَرْبَُت ةماه ةيديقع ةقيقح زاربإ ىنآرقلا صصقلا فادهأ نم كلذك
 ةدحإو ةملكب !وداج همالسو هللا تاولص مهيلع اًعيج لسرلاو ءايبنألا نأ ىه « ىخراتلا

 : ىه ةدحاو ةيضقو . هللا الإ هلإ ال : ىه ةدحاو ةملك . لايجآلا عباتت ىلع ةدحاو ةيضقو

 . . هريغ هّلإ نم مكل ام هللا اودبعا

 نم زوربلا ديدش ازراب ودبيو . ةقيقحلا ىف ىنآرقلا صصقلا فادهأ مهأ نم فدهلا اذه

 عم 1 صصقلا بولسأ دّحَّوُي اًنايحأف . ىتش لئاسو هل ذختتو « ىنآرقلا درسلا لالخ

 طبرشلا ىف « لوسر لك ناسل ىلع ةدحوم ةرابعلا ءيجت ثيحب " [ نآرقلا ىف حضاولا عيونتلا

 الب ةملكلا سفنب هدعب ْنَم ىتأيو « ىضميو ةملكلا لوقب لوسر لك : لسرلل عباتتما

 لوسر الإ مهيلإ لسري م مهن عم « لسرلا » اوبذك مهنإ نينيعم موق نع لاقي ةراتو .رييغت
 منأل « مهلك لسرلا بيذكت ةباثمب وه دحاولا لوسرلا بيذكت نأب ريبعتلا ىحويل «دحاو
 ةراثو .. ایج مہذک دقف مھنم ادح او بذک نمف . رييغت الب ءيشلا تاذ نولوقي مهلك

 تبذك ةمأ لك نأ كلذ حضويف « مهر « لوسر ١ اوصع منإ نيددعتم ماوقآ نع لاقي

 ‹ اًعيمج مارقألا هذه ىلإ ثعب ىذلا دحاو لوسر وه |نآك هنآ تقولا تاذ یف یحویو «اهوسر
 اوضرعو « ةملكلا تاذ اولاق دق - مهعاغلو مهنكامآو مهنامزأو « مهماوقأ فالتحخا ىلع - مآل

 ! ماوقألا نم موق لكل رركتي دحاو لوسر منأك اًعيم لسرلاف انه نمو . . ةيضقلا تاذ

 :ةصاخ ةفصب ءارعشلا ةروسو «دوه ةروسو «فارعألا ةروس ىف ءاج ام لوألا عونلا ةلثمأ نمف

 فاخأ ىنإ ٠ يغ هلإ نم مكل ام هللا اودبعا موق اي لاقف هموق ىلإ اخون انلسر دقل »

 هّلإ نم مكل ام هللا اودبعا موق اي لاق ادوه مهاحخأ داع ىلإو ٠ ا ب ا مکی

 ريغ هّلإ نم مكل ام هللا اودبعا موق اي لاق اخلاص مهاخأ دومث ىلإو . . ؟ نوقت الفأ « هريغ

 موق اي لاق ابيعش مهاخأ نيدم إو م 2 اج

 . " « . . . نازيملاو ليكلا اوفوأف مكبر نم ةنيب مكتءاج دق هريغ هّلإ نم مكل ام هللا اودبعا

 ة۵ ٤١ : رمقلا ةروس( )١

 . باتكلا لوصف نم لي ايف « نآرقلا ىف راركتلا ةرهاظ » لصف عيونتلا نأشب رظنا ( ۲ )
 . ۸٥ 5۹ نم : فارعألا ةروس (۳)
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 مكيلع فاخأ ىنإ هلا الإ اودبعت الأ « نیبم ريذن مكل ینإ هموق ىلإ احون انلسرآ دقلو »
 نإ ‹ يغ هلإ نم مکل ام هللا اودبعا موق ای لاق ادوه مهاخآ داع یلإو . . . ميلآ موي باذع
 ‹ يغ هلإ نم مكل ام هللا اودبعا موق اي لاق اً اص مهاخأ دومث ىلإو . . . نورتفم الإ متنآ
 هللا اودبعا موق اي لاق ابیعش مهاخأ نیدم ىلإ و . . . اهيف مكرمعتساو ضرألا نم مكأشنأ وه
 . ٠٩ . . . نازپلاو لایکلا اوصقنت الو « هریغ هلا نم مکل ام

 ١ نيمأ لوسر مكل ىنإ ؟ نوقتت الأ حون مهوحآ مم لاق ذإ « نیلسرملا حون موق تیذک «

 تبذك . . . نيملاعلا بر ىلع الإ ىرجأ نإ « رجأ نم هيلع مكلأسأ امو . نوعيطآو هللا اوقتاف
 هللا ارقتاف « نيمأ لوسر مكل ىنإ ؟ نوقنت الأ دوه مهوحخآ ممه لاق ذإ « نيلسرملا داع

 دومث تبذك .. . نيل اعلا بر ىلع الإ ىرجأ نإ « رجأ نم هيلع مكلأسأ امو . نوعيطأو
 نوعيطأو هللا اوقتاف « نيمآ لوسر مكل ىنإ ؟ نوقت الأ حلاص مهوحأ مه لاق ذإ ء نيلسرملا «

 ةكبألا باحصأ بذك . . . نيلاعلا بر ىلع الإ ىرجأ نإ رجأ نم هيلع مكلاسأ امو
 امو « نوعيطأو هللا اوقتاف « نيمأ لوسر مكل ىنإ ؟ نوقت الأ بيعش مه لاق ذإ «نيلسرملا

 نيلاعلا بر لع الإ ىرجأ نإ « رجأ نم هيلع مكلأسأ . . . 7 .
 لوق تدجو ذإ « نيتليسولا نيب تعج ىتلا « اهناذ ءارعشلا ةروس ىناثلا عونلا ةلثمآ نمو

 نوبذکی مهدرفمب موق لک تلعج مث « لوسر لک اهررکی ةدحاو ةرابع ىف مهلك لسرلا
 ةروس ىف ءاج ام كلذكو . مهيلإ لسرأ ىذلا صاخلا لوسرلل مهبيذكتب « اًعيج « نيلسرملا»

 وهو هدحو صاخلا موسر اوبذك مآ عم « لسرلا » اوبذك مهنأ نم حون موق نع ناقرفلا
 : اًعيُج لسرلا بيذكت ةباثمب كلذ نكلو . حون

 اباذع نيملاظلل اندتعأو . ةيآ سانلل مهانلعجو « مهانفرغأ لسرلا اوبذك ال حون موقو »
 . " لأ

 : ةفاحلا ةروس ىف ءاج ام ثلاثلا عونلا ةلثمأ نمو

 حيرب اوكلهأف داع امأو . ةيغاطلاب إوكلهأف دومث امأف . ةعراقلاب داعو دومث تبذك »

 مناك ىعرص اهيف موقلا ىرتف « اموسح مايأ ةيناهثو لايل عبس مهيلع اهرخس < ةيتاع رصرص
 ‹ ةئطاحاب تاكفتؤملاو هلبق نمو نوعرف ءاجو ؟ ةيقاب نم مه ىرت لهف . ةيواخ لخت زاجعأ
 . ٠ ١ ةيبار ةذخأ مهذحخأف « مير لوسراوصعف

 . ۱۸٠٠١ : ءارعشلا ةروس ( ۲) . £۸ لإ ۲١ : دره ةروس ( ۱)

 . ٤-٠١ : قاما ةروس ( ٤ ) . ۳۷ : ناقرفلا ةروس (۳)



 نأ الإ اوسر تصع دق ءالوه نم ةقرف لك نآ انلق ایک هنم مهفی ناک نإو - ریبعتلاو

 دق « تاكفتؤمل او « هلبق ْنَمو « نوعرف ىلإ السر نيذلا مهلك لسرلا نأ « ةحضاو هيف ةتفللا
 لوسر مهنأكف . . ةدحاو اهلك مهتيضقو < ةدحاو اهلك مهتمهم نأل « دحإو لوسر ىف اوم

 . اهنيح یف مهنم ةقرف لكل هثعب ررکت دحاو

 : نيملاعلا بر « لوسر » اأ اعم نورهو ىسوم نع ءارعشلا ةروس ىف ءاج ام كلذكو

 بر لوسر انإ الوقف نوعرف ايتأف . نوعمتسم مكعم انإ انتایآب ابهذاف ! ڈاک: لاق د
 .' « ليئارسإ ىن انعم لسرأ نأ « نيم اعلا

 امهيلإ رداص رمألا نأل « دحاو ال اَّعم نانثا ماكتملا نأ ىف قالطإلا ىلع سبل كانه سيلو

 نالکتی نورهو یسومف « لیئارسإ ینہ انعم لسرآ نا ١ : نالرقی [ہألو « « الوقف :  اعم

 الو « اإ » لوق وھف اعم امھیمساب ملکتی یذلا وه ہدحو یسوم نآ انضرف ول یتحو . .اعم

 بر لوسر انإ ١ لوقب كلذ عمو « درغملا ال ىنئملا ريمضب ملكتي هنأ ىأ . . « انآ » لوقي

 ! دحإو لوسر ا(يهنأكف ةدحاو ةلاسرو ةدحاو ةمهمب نامرقي- ناصخش امو األ «نيلاعلا

 ىف ةيديقعلا اهتيمهأ ىلع ًالضف ىهو ؛ نآرقلا ىف ةصاح ةيمهأ تاذ انلق (ك ةيضقلا هذه

 ةايح ىف ىركلا ةيضقلا وه ةيهولألا ديحوت نأو ‹ ةيهولألا ةدحوو « ةلاسرلا ةدحو ريرقت

 بترتم كلذ دعب ءيش لكو « اهدحو اهلجأ نم نوعباتتملا لسرلا لسري ثيحبب « ةيرشبلا

 . اهيلع
 ةدحوم ةربك ةمأ ىلإ « ءاتنالاب » وعش ىطعي هنإف « ىداقتعالا بناجل ا اذه ىلع ًالضف

 . « نودبعاف مكبر انأو ةدح-إو ةمآ مكتمأ هذه نإ »

 ‹ ةدحوملا ةعباتملا لسرلا ةمأ نم دحاو ى اوبذك وآ « مهلسرب اونمؤي مل نيذلا ودبيو
 نإو هل رابتعا الو « رثك نإو هل نزو ال ازاشن . . دخ وملا لصتملا عباتتملا طغلا اذه ىف اراش

 ! « ماظنلا ) ىلع جراح هنأل . . ددعت

 زاربإ لسرلا ةدحوو ةلاسرلا ةدحو ةيضقل اهتيمهأ ىف ةيزاوملا « كلذك ةماملا فادهألا نمو

 ! اهيلإ اولسرأ نيذلا اهلسر نم اًعيح تايلهاجلا هفقت ىذلا دحوملا فقوملا

 ‹ ناكاو نامزلإو « تاغللاو صاخشألا فلتحخا نإو « ةرركم ةدحاو ةلاسر انآ امكف

 ! . . ناكم إو نامزلاو « تاغللاو صاخشألا فلتحخا نإو « ةرركم ةدحاو ةيلهاج كلذك ىهف

 ٠.۹۲ ! ءايبنألا توس (۳) . ۱١۵-۱۷ : ءارعشلا ةروس ( ۲ ) . ٤-٩ : ةقاحلا روس ( ۱ )
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 لب !؟ هب اوصاوتأ ! نونجت وأ رحاس : اولاق الإ لوسر نم مهلبق نم نیذلا یتآ ام كلذ »
 .« ! نوغاط موق مه

 لوسرلاب ريهشتلا مث . . ضارعإلاو بيذكتلا : لوسر لك نم دحاو ةيلهاحجلإ فقوم نإ

 هل یذألاب دیدهتلا مث . . بیذکت الو ضارعإ اهنع هنثی م هتوعد ىلع رصم هنأ حضتپ نیح
 . هللا نم ردقب كلذ نود ةلوليحلا وأ اًنايحأ ديدهتلا ذيفنت مث . . هعم اونمآ نيذللو

 : ةربعلل نآرقلا اهلجس هلك خيراتلا ىف ةدحاو ةرم الإ . . ةرم فلخنت مل ةروركم ةصق

 یف یزخلا باذع مهنع انفشک اونمآ امل سنوي موق الإ امنامیإ اهعفنف تنمآ ةيرق تاک الولف »
 ." « نيح ىلإ مهانعتمو ايندلا ةايحلا

 لجست انإ . . سنوي موق نم ناك ىذلا لوألا ضارعإلا فقوم فنت ل كلذ عم ةيآلاو
 ىف یزخلا باذع نم هب اودده ام مهنع هللا فشک اونما الف ! اونمآ - ةياهنلا ىئ ۔ مآ طقف

 . ايندلا ةايحلا

 : اهلسر نم ةيلهاجلا هفقت ىذلا رركم ا دحاولا فقوملا اذه ىف ىرت اي رسلا ام

 فاخأ ىنإ « هريغ هلإ نم مكل ام هللا اودبعا موق اي لاقف هموق ىلإ اون انلسرآ دقل »

 اع ىلإو« ... ! نيبم لالض ىف كارنل انإ هموق نم الملا لاق . ميظع موي باذع مكيلع

 نم اورفك نيذلا الملا لاق ؟ نوقت الفأ هربغ هّلإ نم مكل ام هللا اودبعا موق اڀ لاق اًدوه مهاخآ

 موق اي لاق ا اص مهاحآ دوم ىلإو . . . ! نيبذاكلا نم كنظنل انإو ةهافس ىف كارل الإ هموف

 اهورذف ةيآ مكل هللا ةقان هذه : مكبر نم یب مکتءاج دق « یخ لإ نس مكل ام هللا اودبعا

 نم اوربكتسا نيذلا اللا لاق . . ميلأ باذع مکلخایف وسب اهوسق الو نا ضرأ یف لکأت

 ايب اإ : اولاق ؟ هبر نم لسرم اتلاص نأ نوملعتأ : مهنم نمآ نمل اوفعضتسا نيذلل هموق

 مماعأ ندم لاو... نررفاك هب متم یللاب ان او کیسا نیلا لاق ۔ نوتموم هب لس

 ليكلا اوفوأف « مكبر نم ةئيب مكتءاج دق « ريغ لإ نم مكل ام هللا اودبعا موق اي لاق اہیعش
 مکل ریخ مكلذ . اهحالصإ دعب ضرالا ىف اودسفت الو مهءايشأ سانلا اوسخہت الو نازيم او

 اونمآ نيذلإو بيعش اي كنجرخنل هموق نم اوركتسا نيذلا الملا لاق . . نینمؤم متنک نإ

 . « ؟ نیمراک انک ول وأ : لاق ! ادتلم یئ ندوعتل وأ انتیرف نم كعم

 ۰ نی لوس مکل یا ؟ نوقتت الأ حون مهوخأ مه لاق ذإ « نيلسرملا حون موق تہذك »

 داع تبذك . . . ! نيموجرملا نم ننوكتل حون اي هتنت م نئل : اولاق . . . نوعبطأو هللا اوقتاف

 . ۸۸ 0٩۹ : فارعألا ةروس ( ۳) . ٩۸ : سنوي ةروس (۲) . ۳ ۲ : تايارذلا ةروس ( ) ١
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 . . نوعيطأو هللا اوقتاف « نيم لوسر مكل ىنإ ؟ نوقتت الأ دوه مهوخأ مه لاق ذإ « نيلسرملا

 نحن امو « نيلوألا قلخ الإ اذه نإ ! نيظعاولا نم نكت مل مآ تظع وأ انيلع ءاوس : اولاق
 ىنإ ؟ نوفتت الآ طول مهوخأ مم لاق ذإ « نيلسرملا دومث تبذك . . . هوبذكف « نيبذعمب
 رشب الإ تن امو ! نيرحسملا نم تن امنإ : اولاق . . نوعيطأو هللا اوقتاف « نيمأ لوسر مكل

 . « نيقداصلا نم تنك نإ ءامسلا نم اًمسك انيلع طقسأف ! نيبذاكلا نل كنظن نإو انلثم

 اورصأو كلذ هنم اولبقي م مهنيب هللا مكحي ىتح ةنداهملا هموق نم بيعش بلط نيح ىتحو

 : هجارحإ ىلع
 هللا مكجي ىتح اوربصاف اونمؤي م ةفئاطو هب تلسرأ ىذلاب اونمأ مكنم ةفئاط ناك نإو »

 نيذلاو بيعش اي كنجرخبنل : هموق نم اوربكتسا نيذلا الملا لاق . نيمكاحلا ريح وهو اننيب
 ." « ! انتلم ىف ندوعتل وأ انتيرق نم كعم اونمآ

 ؟ هلا الإ هلإالل اهوعدي ىذلا لوسرلا هاجت ةيلهاحلا نم دحوملا فقوملا اذه ىف رسلا ام

 نوشرحتي نيذلا مه مث . . بيذكتلاب نوأدبي نيذلا مه الملا نأ تاد تابآلا ى ظحلن

 . . نوددېیو

 ًاللاو . . ديبعلا نم « بعش » و ةداسلا مه ١ ألم » دجوي نأ دبال ىلهاج عمتجم لك فو

 نيذلا لاحلا ةعيبطب مهو . . « نومكحب » و « نوكلمي ١ نيذلا مه ىلهاجلا عمتجملا ىف

 مينورخسي « « ديبعلا ١ كثلوأ ىلع مہناطلس ظفحي اب « مهسفنأ دنع نم نوعرشي
 الب خيراتلا تايلهاج نم ةيلهاج لك ىف كلذ ناك . . مهسفنأل مهنودبعتسيو « مهحلاصل
 . . ءانشتسا

 ذلو « هللا الإ هّلإ ال ةوعد - ئاد ۔ نوهركي ةروصلا هذه ةطلسلا ىلع نولوتسملا الملا ءالؤهو

 نأ الإ . . مہدی ىف ةليسو لكب اهيلع ءاضقلا ىلع نورصبو « اهبرحل نودصتيو « اهوقيطي

 الإ هّلِإ ال ةوعد ىف ءيش ىأف . مهنم نينمؤملا ذقنيو مهكلهيف هللا دنع نم مساح ردق لخدتي
 لايتغالاو لتقلا مئارج كلذ ىف اهب ةميرج لك اوبكترب نأ دح ىلإ . . دحلا اذه ىلإ مهجيب هللا

 ‹ اهتيعاد ىلعو اهيلع عينشتلا ى اهلك مهتقاط ريخست ىلع ًالضف « ةوعدلا هذه ىلع ءاضقلل
 ءاضقلا ةلواخو اهدض برحلا ىف « ءامهدلا ١ لالغتسا كلذك لب « اهنم ريهاجلا ريقنتو

 ! ؟اهیلع
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 اذإ الإ . . بجعأةروصب رركتي ىذلا « بيجعلا فقوملا كلذ ىف رسلا انل نيبتي ال هنإ

 هللا اودبعا . . هللا الإ هلإ ال : لوسر لك ا ثعبي ىتلا ةملكلا هذم ىقيقحلا ىنعملا انكردأ

 . هريغ هلِإ نم ملام

 ةروصلا هذه اهرم مهتقاط اودشحيف اهنم الملا ريضي اذامف « لاقت « ةملك ١ تناك انآ ول

 ؟ ةنداهم الو اًمهافت الو اًمقوت لبفت ال ىتلا ةيبصعلا

 جيم ىذلا وه ء ةروطغلا ةياغ ةريطخلا « ةطاسبلا ةياغ ةطيسبلا ةملكلا هذه لولدم نإ

 ! دملا اذه ىلإ ةيلهاحلا ىف للا

 . هدحو هلل ةعاطلاو « هدحو هلل ةدابعلاو « هدحو هلل ءالولا نأ ةطاسہب امض ولدم نإ

 مث نمو هدحو هل ةعاطلاو « هدحو هل ءالولا نوكي نأ ةطاسبب ديري ةيلهاحلا ىف اللو

 لإ هجوت تئاک یتلا دبعتلا رئاعش ةلاح لک یف اهبحصی مل نإو یتح « هدحو هل ةدابعلاف
 . .  ءالولا ةدابعو ةعاطلا ةدابع ىه اينإو . . نوعرف

 . . هللا الإ هّلإ ال ةوعد نيبو اللا نيب - ىمتحلا- مادصلا عقي مث نمو

 نأو « « مكحي » نآ هل قمح ىذلا نأو . . هدحو هلل « ةطلسلا ١ نأ اهانعم هللا الإ هّلإ ال

 . هللا وه . . عنمیو حیہیو « حّبقيو نسحيو « مرحيو لحم

 . هاوه ىلع مرحيو لجو « مكحجي ىذلا وه نوكي نأو « هديب ةطلسلا نوكت نأ ديري المل او

 هللا تاولص هيلع ) هللا لإ هّلإ ال : لوقي ىذلا لجرلا كلذ ىري نأ اللا قیطی ال انه نمو

 ! . . هتپراحل مهزفحجيو ! مہباصعآ ربثپ هتیؤر درج نإ . ( همالسو

 ِ نم هيدي یف ام درتسیل ءاج هنآ لاح ا ىف روصتي هنإ ! ةطرشلا لجر ىري ىذلا صللاك مہنإ

 ! بوصغملا لاما

 ىهف اب بلاطي نم دجوي ال مادامو ! ةقورسم اهنأ ةرتف نوسنيف ةطلسلا محل ولحت دق مهو

 ىلإ لاحلا ف مهدري « هللا الإ هلإ ال لوقي ىذلا لجرلا اذه روهظ نكلو ! مهيديأ ىف ةنمآ

 هللا وه مميديأ ىف ىتلا ةطلسلا بحاص نأ ىلإ مهدري . . اهوسانت وأ اهوسن اوناك نإ « ةقيقحلا

 . . هللا وهو ىقيقحلا اهبحاص نم ةطلسلا هذه اوبصتغا انإ مهو .

 ةيدوبعلا دوهع عيمج ىف  اهررص تفلتحا نإو - ةرمتسم ةيدوبع ىف تناك ةيرشبلا نإ ةيعويشلا لوقت ( ) ١

 رصح ىلع مهقفاون انسلو | كلذك ةيعويشلا مث : فيضن نحنو . ةيلامسأرلا مث عاطقإلا مث ىلوألا

 ةمارك ىغلي ىذلا هدحو وه سيلو ةيدوبعلا ناولآ نم دحاو نول وهف ‹ ىداصتقالا لالغتسالا ىف ةيدوبعلا

 لك ىف ٠ ةيدوبعلا ةرهاظ طقف لجسن نحن انإ . تناك اًيآ هللا ريغل ةيدوبعلا اهيغلت انإ . . « ناسلإلا ١

 . خيراتلا ىف ةيلهاج
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 نم هدي ىف ام هيرغي اذه ةطلسلا بصتغم نكلو . . برو ىراوتي دق ىداعلا صللاو

 ريذنلا ىريو . . اهبحاص ىلإ ةطاسلا در نلعيل ءاج ىذلا ريذنلا كلذ ةلتاقمب ةبصتغم ةطلس

 نو نا لواحيف . . هب ملکتی یذلا مالکلابو « هصخشب طقف ءاج . . حالس لک نم لزعأ

 یف ٠ هتعمس هیوشت » لپ اجلب مث نمو ! ریطخ هنآ هسفن ةلیخد یف ملعی ناک نإو « هنآش نم

 لاق اک !! محلا ىلع لوتس نآ دیری . . وآ . . باذك . . نونجم . . رحاس : رمألا ىداب

 : نورهو یسومل نوعرف الم
 ١ !!؟ ضرألا ف ءايربكلا اكل نوكتو « انءابآ هيلع اندجو ارع انتفلتل انتتجأ : اولاق < .

 نم قثوتسملا « هيلإ وعدي ىذلا قحلا ىلإ نئمطملا « هللا دنع نم ثوعبملا لوسرلا نكلو

 . . ةوعدلا ف ىضميف . . هدض الملا اهميقي ىثلا « ةياعدلا ١ كلت هينلت ال « ةيهولألا ةقيقح

 جعزي  هتلق مغر - رفنلا اذه نكلو .. رمألا ئداب ىف نوليلق سانلا نم رفن هب نمؤيو
 ! مباصعأ هعم نودقفي اًجاعزإ ناطلسلا باحصأ

 رثإ اًدحاو مميديأ نيب نم « ديبعلا ١ تلفتي فوسف ةروصلا هذه ىلع كرت ول رمألا نإ
 نم مه ىقبي اذامو ؟ للحل ا رمألا اذه ىلع نوتکسب لهف . . مهتقبر نم نوررحتیو . .دحاو

 نم قبي مل اذإ «٠ ضرألا ىف ءايربكلا ١ مه ققحتب فيكو ؟ رمألا اذه رمتسا اذإ ةطلسلا

 ! ؟ هيلع نوربکتی
 . . رمألا اذه فقيل ءارجإ نم دبال

 . ةوعدلا هذه نم « ءامهدلا » ربفنت ةلواحخ وه ءدبلا نكيلف

 نونوكي اموقنتعي نيذلا نأ نورت متسلأ ! بعشلا ةدحو قيرفتل تءاج ةوعد اإ

 نودوعي الف مكءانبأ مكيلع نودسفب مہأ نورت متسلأ !؟ مكنع ازيمتم اًقيرف مهسفنأل

 !! ضرألا ف نودسفی مہنإ مث ؟ مکنوعیطی

 . . سانلا بذجم لظیسف هوش اهمو . . هتیبذاج هل قحا نکلو

 ! ديدهتلا . . امسح دشأ ءارجإ نم دبال
 تاجرد یصقأ هلماعنسو . . انيلع « جراخ ١ وهف ةوعدلا هذه نم برتقي نم لك

 ! فعلا

 ! نودیازتیو « هلع مه ام ىلع نوقاب اونمآ نیذلاف ! یدجب ال دیدهتلا نأکل !! یو

 ! ديدهتلا ذيفنت نم دبال نذإ
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 ىف هنكلو ةيلهاج ىلإ ةيلهاج نم فلتخي . . هروصو هفونص ىتشب داهطضالا ادبي انهو

 ىهتنيو . . مهتحارو مهنمأو مهرايدو محلاومأ نم نينمؤملا « جارخاب » أدبي ! دحاو هرهوج
 . « نيعجأ مكنباصألو فالخ نم مكلجرأو مكيديأ نعطقأل » : نوعرف رمأب

 ‹ ةطاسبلا ةياغ ةطيسبلا ةوعدلا هذه ءازإ تاد ةيلهاجلا هب موقت دحاو رودو ةدحاو ةرود
 ! هللا الإ هّلإ ال ةوعد . ةروطخل-ا ةياغ ةربطخل ا

 . ءايبنألا صصق ىف اًديدش اڑاربإ رودلا اذه زرہ نآرقلاو
 - ملسو هيلع هللا ىلص - لوسرلل لاقي نآ كش الو زاربإلا اذه فادهأ نم ناكدقو

 هتعنص ىذلا وه وه « بيذعتو داهطضا نم شيرق ةيلهاج مكب هلعفت ام نإ : نينمؤمللو
 ىلع ربمدتلاو قحلا راصتنا ىه ئاد ةياهنلا تناك مث . . خيراتلا ىف لبق نم ةيلهاج لك

 : نيبذکملا

 اًموق اوناک مہنإ انتايأب اوبذك نيذلا انقرغأو كلفلا ىف هعم نيذلاو هانيجنأف هوبذكف »
 [ حون ]«نیمع

 ١ نينمؤم اوناك امو انتايآب اوبذك نيذلا رباد انعطقو انم ةحرب هعم نيذلاو هانيجنأف « "°

 [دره] .

 مكتغلبأ دقل موقاي لاقو مهنع ىلوتف « نيمئاج مهراد ىف اوحبصأف ةفجرلا مهتذحأف »
 . [ حلاص 1 « نيحصانلا نوبحت ال نكلو مكل تحصنو ىبر ةلاسر

 ناك فيك رظناف !ارطم مهيلع انرطمأو « نيرباغلا نم تناك هتأرما الإ هلهأو هانیجنأف »

 . [ طول ]© « نيمرجملا ةبقاع

 . اهيف اونغي مل نأك اًبيعش اوبذك نيذلا . نيمثاج مهراد ىئ اوحبصأف ةفجرلا ممتذحأف »

 یبر تالاسر مکتغلب دقل موق ای لاقو مھنع یلوتف . نیرساخلا مه اوناک ابیعش اوبذک نیذلا

 . ٩٩“ نیرفاک موق ىلع یسآ فیکف « مکل تحصنو
 . . نآرقلا اذه لوزن تقو محه شيرق داهطضا ءازإ نينمؤملل ةبسنلاب اتاق قده اذه ناك

 الإ هلإ الل نوعدي ةاعدو « عون ىأ نم ةيلهاج ضإألا ىف تناك املاط ادب مئاق فده هنکلو

 . . . نولتقیو نوبذعیو نودهطضیف « هللا
¥ ¥ # 
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 هنکلو « هتاذ صصقلا یف هيلع اًصوصنم نکی م ابر ینآرقلا صصقلا نم ریخأ فده

 : توبكنعلا ةروس لوأ ىف ءاج

 نم نيذلا انتف دقلو ؟ نونتفي ال مهو « انمآ اولوقي نأ اوكرتي نأ سانلا بسحأ . ملأ »

 . (نيبذاكلا نملعيلو اوقدص نيذلا هللا نملعيلف « مهلبق

 ! نينمؤملا ضعبل ثدحي اضراع اًتداح تسيلو « ةمئاد ةنس نذإ اهنإ

 مث . . هفونص ىنشب ءاذيإلاب ةيلهاجلا مههجاوت نأ دبال ! نينمؤملل ثدحم نآ دبال ءالتبالا

 تايغط نوديزبو « نوشفتنيف ةاغطلل ىلمي نإ ٠ هلا اهيف مهرصني ال ةرتف ءاذيإلا اذه ىف نوقبي

 ! نينمؤملا ىلع ةبلغلا نم ممه ثدحب اهب
 1 ءيش لك ىلع رداقلا وه هللاو

 .لعفل . . هتوعدل اهيف نوضرعتي ةظحل لوأ نم ةاغطلا ىلع رمدي نأ هناحبس هللا ءاش ولو

 .. ضزالا یف الو تاوامسلا یف ءيش هزجعي ال

 ! كلذ ءاشي ال - هناحبس - هنکلو

 ! ةرم لك ىف نكلو « ةضراع ةرم ىف سيلو

 ىلع مهو مهرصنب ال مث . . نوقلي ام باذعلا فونص نم نوقلي نينمؤملا كرتي ةرم لك ىف

 ! لطابلا ىلع مهو ةاغطلا رصني انإو « قحلا
 : مه لق الو هدابع نم نمؤملل ةقرافم ال .. كلذ هللا عنصي ةمكحلو ٠ معن

 . «! لق امو كبر كعدو ام »

 ! ! ةياعرو مهب ةر انإو

 اذه ىف ةمهم رطحأل مهدعي ٠ هتوعد لمحل مهدعي . . ميسج رمأل مهدعي هنإ ! معن

 ! ةنامآالا لمحل . . هلك نوكلا

 ! ممتالضع ةنويلو مهتضاضغ ىف دعب مهو لمحل ا مهلمحي نأ ةياعرلا الو ةحرلا نم سيلو

 . بيردت نم دبال

 رظناف لاعت !؟ بپردتلا دعب مه فيكف ! ميتاوغ-اب ةربعلا نكلو ! معن نشحخ بيردت هنإ

 !؟ مهلمحت ةوق ىلإ نثمطت له !؟ مبناينب ةوقو مهبيكرت ةناتم مويلا كبجعت له ! مهيلإ

 . هتياعرو هللا ةحر كلت « معن

 . ۳ : ىحضلا ةروس ( ) ١
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 قوف لمحلا نولقثتسي مه الو مدهتي ءانبلا الف « مهقوف ءانبلا ميقيل اتيت اًبص مهبصي
 ! هيلع اوہردت دقف مهفاتكآ

 رازوأ نمو ةمايقلا موي ةلماك مهرازوأ اولمحيل » : اًنايغط ةاغطلا دادزي هتاذ تقولا ىو

 .! « ملع ريغب مهنولضي نيذلا

 . . اًرفكو اًتايغط اوغط نيذلاو اًناميإ اونمآ نيذلا دادزي دحاو ردقبو
 . . رتفي ال باذع ءالؤمو « دغني ال ىذلا دلاخلا ميعنلا كئلوأل نوكيو

 ؟ ةياهنلا ىف ةرساحخ ةقفص ىهأ

 ىه لهف . . رصنلا ىري نأ لبق هلجأ هافاو مث باذعلا نم لمتحا دق اًناسنإ نأ بهو

 ؟ ةياهنلا ىف ةرساخ ةقفص

 تير له : هل لاقيف ميعنلا ىف ةسمغ سمغيف ةمايقلا موي ءاقش ضرألا لهآ دشأب ىتؤب »

 . «! برأي ال : لوقي ؟ طق ءاقش

 ! ميعنلا ةوالح دعب قوذتي لو . . ةسمغ لوأ نم اذهو

 يعن تيأر له : هل لاقيف رانلا ىف ةسمغ سمغيف ةمايقلا موي يعن رافكلا دشأب ىتؤيو ١
 . «! برای ال : لوقی ؟ طق

 ! باذعلا ةرارم دعب قوذتي ملو . . ةسمغ لوأ نم اذهو

 . . نينمؤملل هللا ةنس ره ءالتبالا نإ - قايسلا لالخ نم - انل لوقي ىنآرقلا صصقلا نإ

 حصضوم ىف ةاغطلا عضيو . . هنم ردقب ءالتبالا ىف نينمؤملا عضي ىذلا وه هللا نإ لوقي مث

 كاللا عقوو « هللا نم ردقب نينمؤملل رصنلا ءاج هللا رمأ ءاج اذإ ىثح . . هنم ردقب ةبلغلا

 . . هللا نم كلذك ردقب نيبلكلاب

 . . هللا هديري ام الإ نوكلا ىف ثدحم الو . . كلتو هذه ردي ىذلا وه هللا نإ

 . . لاب (ئاد نآرقلا اهيبرب ىتلا بولقلا قلعتت انه نمو
 . هاوس دحأ الو ةدشلا فشكي ىذلا هدحو وه هنأل هب مهبولق قلعتت ةدشلا ىف

 . هاضر ىلع اصرحو « هئاعن ىلع هل ارکش هب مهبولق قتلاعتت ءاخرلا ینو

 . . هللا الإ هّلإ ال ةقيفح ىف اًسورد . . ةديقعلا ىف اًسورد ىنآرقلا صصقلا نوكي مث نمو
 ذخأي ام ىنفلا ريوصتلاو ىريبعتلا لالا نم هيف ناك نإو « ةصقلا بوث هبوث ناك نإو
 . .بابلألاپ

 )١ ( لحنلا ةروس : ٠١ . )  ) ۲دهزلا باتک یف هجام نبا هجرخآ .
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 ناطيشلاو مدا

 ىف عضوم نم رثكأ ىف هللا حور نم ةخفنو ضزألا نيط نم ةضبق نم مدآ قلخ ةصق ءىجت
 لكب ءىجت اًتایحأ . . عضوم نم رثكأ یف مدآ عم ناطیشلا ةصق درت كلذك . ةيكملا روسلا

 رجحلا ةروس ىف اك تاليصفتلا هذه ضعبب ءى اتايحآو « فارعألا ةروس ىف اک اتالیصفت
 درفنتو « نآرقلا ف اًدج ريثك اذهو « ةرباع ةراشإ ةروص ىف ءىجن اًنايحأو « صو هطو ءارسإلار
 ء ايندلا ىف هل اوباجتسا نيذلا مدآ ىنب نم ةمايقلا موي ناطيشلا فقوم ركذب ميهاربإ ةروس
 ! مهتعبت نم لماكلا هلصنتو

 : رجلا ةروس ىف ءاج
 ران نم لبق نم هانقلحخ ٌناجلاو . نونسم اح نم لاصلص نم ناسنإلا انقاحخ دقلو »

 هتيوس اذإف « نونسم اح نم لاصلص نم اًرشب قلاخ ىنإ ةكئالملل كبر لاق ذإو . مومسلا
 نأ یبأ سیلبإ الإ نوعجأ مهلك ةكئالملا دجسف . نیدجاس هل اوعقف یحور نم هيف تخفنو
 دجسأل نكأ ل : لاق ؟ نيدجاسلا عم نوكت الأ كل ام سيلبإ اي لاق . نيدجاسلا عم نوكي

 كيلع نإو « ميجر كنإف اهنم جرخاف : لاق . نونسم أح نم لاصلص نم هتقلخ رشبل
 ىلإ « نيرظنملا نم كنإف : لاق . نوثعبي موي ىلإ ىنرظنأف ببر : لاق . نيدلا موي ىلإ ةنعللا
 الإ ‹ نيعجأ مهنيوغألو « ضأألا ىف مه ننيزأل ىنتيوغأ اب بر : لاق . مولعملا تقولا موي
 مهيلع كل سيل ىدابع نإ . ميقتسم لع طارص اذه : لاق . نيصلخملا مهنم كدابع

 باب لكل باوبأ ةعبس اه نيعجأ مهدعومل منهج نإو . نيواغلا نم كعبتا نم الإ ناطلس
 . )۲ موسقم ءزج مهنم

 : ءارسإلا ةروس ىف ءاجو
 ! اًنيط تقلح نمل دجسأآ : لاق سيلبإ الإ اودجسف « مدآل اودجسا ةكئالملل انلق ذإو »

 . يلق الإ هتيرذ نكنتحأل ةمايقلا موي ىلإ نترخأ نئل ؟ لع تمرك ىذلا اذه كتيأرأ : لاق

 تعطتسا نم ززفٹساو . اروفوم ءازج مکؤازج منهج نإف مهنم كعبت نمف | بهذا : لاق

 . . :٤٤۲١ رجلا ةروس ( ۱)
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 امو «مهدعو « دالوألاو لاومألا ىف مهكراشو كلجرو كليخب مهيلع بلجأو كتوصب مهنم

 . "اليو كبرب ىفكو : ناطلس مهيلع كل سيل ىدابع نإ . ارورغ الإ ناطيشلا مهدعي

 : فارعألا ةروس ىف ءاجو
 ل سيلبإ الإ اودجسف مدآل اودجسا ةكئالملل انلق مث « مكانروص مث مكانقلخ دقلو »

 نم ینتقلخ ! هنم ریخ انآ : لاق ؟ كترمأ ذإ دجست الآ كعنم ام لاق . نيدجاسلا نم نكي

 نم كنإ جرحخاف ! اهيف ركتت نأ كل نوكي اف « اهنم طبهاف : لاق ! نيط نم هتشلحو ران

 ىنتيوغآ (بف : لاق ! نيرظنملا نم كنإ : لاق ! نوثعبي موي ىلإ ىنرظنأ : لاق . نيرغاصلا

 ؛ مناميأ نعو « مهفلخ نمو « مهيديأ نيب نم مهنيتآل مث « ميقتسملا كطارص مه ندعقأل

 مهنم كعبت نل اروحدم اموءذم اهنم جرحا : لاق ! نيركاش مهرثكأ دجت الو « مهلئاش نعو

 الو اتتش ثيح نم الكف ةنحجلا كجوزو تنآ نكسا مدآ ايو . نيعجأ مكنم منهج نألمأل

 نم اهنع ىروو ام ىدبيل ناطيشلا | سوسوف . نيلاظلا نم انوكتف ةرجشلا هذه ابرقت

 ! نيدلاخلا نم انوكت وأ نيكلم انوكت نأ الإ ةرجشلا هذه نع كبر اهكاہن ام : لاقو (یناءوس

 اتاءوس ايه تدب ةرجشلا اقاذ الف ! رورغب امهالدف ! نيحصانلا نمل اكل ىئإ : [همساقو

 نإ اكل لقأو ةرجشلا اكلت نع اكه لأ : بر امهادانو ةنحلا قرو نم اهيلع نافصخ اقفطو

 نم ننوكنل انهرتو انل رفت ل نإو « انسفنأ انملظ انبر : الاق !؟ نيبم ودع اكل ناطيشلا

 : لاق .نيح ىلإ عاتمو رقتسم ضرألا ىف مكلو ودع ضعبل مكضعب اوطبها : لاق! نيرساخللا

 مکتاءوس یراوی اًساہل مکیلع انلزنآ دق مدآ ینب ای . نوجرخت اهنمو « نوتومت اهیفو نویحت اهیف

 ال مدآ ینب ای . نوری مھلعل هللا تایآ نم كلذ . ريخ كلذ ىوقتلا شسابلو . اًشیرو

 مكاري هنإ . ايعا ءوس اريل مهسابل اهنع عزني ةنحجلا نم مكيوبأ حرخأ اك ناطيشلا مكننتفي

 . «  نونمؤي ال نيذلل ءايلوأ نيطايشلا انلعج انإ . ممنورت ال ثيح نم هليبقو وه

 : ميهاربإ ةروس ىف ءاجو

 نونغم متنأ لهف « اًعبت مكل انك انإ : اوربكتسا نيذلل ءافعضلا لاقف اًميح هل اوزربو ١

 انربص مأ انعزجأ انيلع ءاوس ! مكانيده هللا اناده ول : اولاق !؟ ءىش نم هللا باذع نم انع

 مكتدعوو « قحلا دعو مكدعو هللا نإ : رمألا ىضق امن ناطيشلا لاقو ! صيح نم انل ام

 ینومولت الف ! یل متہجتساف مکتوعد نآ الإ ناطلس نم مکیلع ل ناک امو ! مکتفلخأف

 ! لبق نم ٍنومتكرشأ اب ترفک ىنإ ! ٌيخرصمب متنا امو مکخرصمب انآ ام ! مکسفنآ اومولو

 . « ميلأ باذع مه نيلاظلا نإ

 . ۲۱-۲۲: میهاربإ ةروس (۳) . :١٠١-۲۷ فارعألا ةروس (۲) . :٦۱-1۵ ءارسإلا ةروس (۱)
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 نمل ةلئاه ةينف ةعتم كشالو هيف ناك نإو . . ةينفلا ةعتملل نآرقلا ىف صصقلا ىتأي ال

 ! دارآ

 ةفالخلا ةمهمب موقت ىتلا ةدشارلا ةمألا ءانبل . . هيجوتلاو ةيبرتلل هلك نآرقلا ىتآي امنإ
 ةديقعلا سيسأتل- انركذاك - ةصاخ ةفصب ةيكملا ةرتفلا ىف نآرقلا ءىجيو . ضزألا ىف ةدشارلا

 ىسايسلا . . هلك ءانبلا هيلع موقي ىذلا ساسألا كلذ دعب نوكتل « اهخيسرتو ةحيحصلا

 ام رخآ ىلإ ... یمیلعتلاو یرکفلاو یقلخلاو یندملاو یبرحلاو یعاتجالاو یداصتقالاو
 . . . سانلا ةايح ىف ماظن هيلع موقي

 هذه نم ءزج وه [ دعب ايف ىرنس اك كلذك ةيندملاو ] ةيكملا روسلا ىف دراولا صصقلاو
 دقو . . ملسملا ناسنإلل ىديقعلا ءانبلا نم هثاذ تقولا ىف ءزجو . . هيجوتلا اذهو ةيبرتلا

 . . . ناطيشلاو مدآ ةصق ىف نآلا هارنو « مهماوقآ عم ءايبنالا صصق ىف لبق نم كلذ انيأر

 . . ةيلستلا درجل ال ةربعلل هوفرعي نكلو . . مهخيرات اوفرعي نأ كش الو رشبلا مهي ام هنإ

 ددحت ىهف < هلك ىنارقلا صصقلا نيب ةصاخ ةلالد تاذ ةصق ناطيشلاو مدا ةصقو

 ىف مهلباقت ىتلا تابقعلاو « اهيف مهريس ةطخو ضرالا ىف مهرودو مهاهتنمو مهآدبم رشبلل

 ! اهيطختو تابقعلا هذه بنجت ةقيرطو « مهتلحر ءانثأ
 نارصنعلا ام ناذه . . هللا حور نم ةخفنو ضرألا نيط نم ةضبق نم نوكم ناسنإلا

 : كلذك درفتملا هرودو « ةدرفتملا هتعيبط ىف ةلالد نيوكتلا اذمو . . هل نانوكلا

 ىلع مهانلضفو « تابيطلا نم مهانقزرو رحبلاو ربلا ىف مهانلمحو مدآ ینب انمرک دقو »
 . « الیضفت انقلخ نمم رثک

 . تقولا تاذ ىف ةيحورو ةيدام : ةجودزم ةعيبط وذ قولخ هنإ

 ريغ |هنكلو . ىحورلا هبناج لثمت حورلا ةخفنو ٠ ىداملا هبناج لشن نيطلا ةضبق

 ىحور نم هيف تخفنو هتيوس اذإف « نيط نم اًرشب قلاخ ىنإ ةكئالملل كبر لاق ذإ »
 . " « نیدجاس هل اوعقف

 ىداملا نايكلا اذ تجزتما ىتلا ةيولعلا ةخفنلا نكلو « ىمدآلا هلكش هتطعأ ةيوستلاف

 ةلمتكملا « رشبلا ١ ةروص . . اه دوجسلاب ةكئالملا رمأ ىتلا ةيئاهنلا هتروص هتطعأ ىثلا ىه

 ۰ . نيوكتلا

 . ۷1-۷ ¦: صةروس(۲) . ۷١ : ءارسإلا ةروس ( )
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 نایکو ىدام نايك : هللا مهقلخ اک مه رشبلاو « قيحسلا خيراتلا فف دلوملا اذه ذنمو

 كلت ذنم  ناسنإلا ةايحو . . نالصفني ال ناطبارتم « دحاو نايك ىف ناجزتم یحور
 . تقولا تاذ یف یحور یدام عباط تاذ _ ةظحل لك فو « ةظحللا هذه ىلإ ةظحللا

 طخ « دحاو تقو یف اعم نیطیخ نم نوکتی « كلذك هتايح جيسنو « هسفن جيسن نإ

 « اهلك ةايحلا ىف ةظحل دجوت الو « هلك جيسنلا ىف ةعقر دجوت الو . ىحور طيخو یدام
 . . رحتألا نود نيطبخلا دحأ نم ةنوكم

 نوكتف ‹ رزغأو فثكأ اهيف ىداملا طيخلا نوكي ةايحلا ىف ةظحلو جيسنلا ىف ةعقر كلانه

 ال نكلو . . فشأ نوكتف رهظأو زربأ ىحورلا طيخلا اهيف نوكي ىرخأ ةعقرو « ةماتع رثكأ

 ال ىتلا ةعيرسلا ةرظنلل كلذ ادب ولو « درفنم دحإو طيح نم اهجيسن نوكتي كلت الو هذه
 ! ءايشألا ىف رظنلا محنت الو صحفنت

 سانلا ضعب دنع ودبت « سنج وأ بارش وأ ماعط نم « ظيلغلا ىسحلا عاتملا ةظعل

 . . رونلا اهنم ذفني ال ةمتعم ىدام جيسن ةعقر ؛ ةصلاخ دسج ةظحل اهنأك - لقألا ىلع

 ةظحلو < هللا توكلم ىف ةفرفرملا ةيحورلا ةحايسلا ةظحلو « ةعشاخلا ةدابعلا ةظحلو

 ‹ ضزرألا عاتم ىلع اهب ىلعتسيو « هتاذ ىلع ناسنإلا ام ىلعتسي ىتلا « ةيلعتسملا ةفطاعلا

 نم رک ءیش لیبس یف هتحار وأ هنمأ وأ هلام وأ هسفنب یحضیو « هسفل ىلع هاخأ رثؤیف

 ! نيطلا ةضبقل اهيف رثأ ال . . ةقئإرو ةفيفش « ةصلاخ حور ةظحل امأك ودبت ةظحل . . هتاذ

 ! عقاولا لثمن ال ةيريبعت ةغلابم اأ ةقيقحلاو
 ن ةفيفشلا ةظحللا كلت ىتحو . . حورلا رصنع نم لخت مل ةمتعملا ةعقرلا كلت ىتحف

 ! نيطلا ةضبق نم لغت
 ‹ ءزج نع ءزج هنم لصغفنپ ال لماکتم طبارتم دحاو نایک ىف نيرصنعلا نيذه جازتما نإ

 اذه نم هل نيساملا نينئاكلا نع زيمتت هلاوحأو هلابعأ ىف ةدرفتم ةروص ناسنإلا ىطعأ دق

 هباشت درج . . كاذو اذه عم شاتلا ةطقن ىف هباشت نإو - ناويحخلاو كلملا  كاذو بناجل ا

 . . كانه وأ انه ًالثامت سيل هنكلو « طقف
 الإ . . ادب اتاویح نوکی ال هنکلو . . ناویحلا هبشی دق سنجل او بارشلاو ماعطلا ةظىل ىف

 ! زاجملا ليبس ىلع

 تقو هل ددحت ىتلا یهةزيرغلاو .. عبشي نيح فكيو « عوج نيح لكأي ناويحلا
 نم ةنيعم اًعاونأ هل ددحت اک « ماعطلا نع اهدنع فكي یتلا هعبش ةطقن هل ددحتتو . هعوج

 . . اهادعتي ال ماعطلا
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 وهو - هتدارإي - كلذك لكأي دق هنكلو ! بلاخلا ىف « معن . . عوج نيح لكأي ناسنإلاو

 وأ ةيحصلا رومألا نم رمأل < عئاج وهو - هتدارإب - ماعطلا نع عنتمي دقو ! ناعبش

 نم هلكأي ىذلا ردقلاو « هماعط تقو هسفنل ددم ىذلا وهو ! ةيداصتقالا وأ . . ةيدبعتلا

 همامأ ماعطلا عاون نأ اك . . مزاللا نم لقآ وأ دحلا نع ادئاز وأ ًالدتعم ناک ءاوس < ماعطلا

 . . دیدج لک اهنم ثدحتسی لازامو « ةدودح ريغ

 ىلع ةردقلاو ةطباضلا ةدارإلإو ىعولا : نيطلا ةضبق ىف ةيولعلا ةخفنلا رثآ ره هلك كلذو

 . . رايتحخالا

 نيعملا مسوملا هل ددحت ىتلا ىه . ةزيرخلا ةعفد ناويحلا دنع وه . . كلذك سندجلاو

 ال .. طاشنلا نع فكلاو نوكسلا ةطقنو قالطنالا ةطقن ددحت ىتلا ىهو . باصخإلل

 ةزيرخلا ةعفدب ةهيبش ةعفد ناسنإللا دنع وهو . . رايتخا الو ةدارإ الو كلذ ىف هل ىعو

 هيحصپ و - ىدسجلا عاملا ناک ولو -ددع فده وذ هتالاح یندآ یف یتح هنکلو . كلذك

 ىف وهو . . رايتخالا هبحصيو <« هل ريبدتلاو هيلع لوصحلا ةقيرطلو ددحملا فدهلل ىعولا

 لالحلاب ىحور مازتلاو « ةيدسجلا ةبغرلا بحاصت ةمحرو ةدومو ةيسفن فطاوع تالاح ىلعأ

 رايتخا وهو . . بناج نم ةحلاصلا ةيرذلاو « بناج نم ناصحإلا وه عإو فدهو « مارحلاو

 . . هللا مسا هيلع ركذي ءىش ةياهنلا ىف وهو . . ةنيعم تافصاومب قيقد
 اقوصل تاظحللا برقأ ىف ىتح . . نيطلا ةضبق ىف ةيحورلا ةخفنلا رثأ وه هلك كلذو

 ! نيطلا ةضبقب

 الو « اهلثامت ال اهنكلو كلملا ةدابع هبشت رخأ بناج نم ةفيفشلا ةيحورلا ةدابعلاو
 ! اهلثامت نأ عيطتست

 ام نولعفيو « مهرمأ ام هللا نوصعي ال "١ « نورتفي ال راهنلاو ليللا نوحبسي ١ ةكئالملا

 . (1)  ڭورمۆي

 نيح - اهيف بغر ولو - ةدابعلا نع رتفي انإو . . هيلع ردقي الو كلذ قبطي ال ناسنإلاو

 ىتہ لک ١ : نایصعلاو نايسنلاو ًاطخلل ئاد ةضرع وه مث « دهجلا نم لكيو هدسج رتفي
 2 نوباوتلا نیئاطخلا ريو ! ءاًطخ مدآ

 . 1 : ميرحتلا ةروس ( ۲ ) . ٠١ : ءايبنألا ةروس ( 1)
 , ةمايقلا باتك ىف ىذمرتلا هجرخآ (۳)
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 ةخفن نم اًارتقا تاظحللا دشأ ىف ىتح . .حورلا ةخفن ىف نيطلا ةضبق رثآ وه كلذو

 !حورلا

 نيطلاب هقوصل دتشي نيح « ناويحلاك وأ ناويح اًنالف نإ طقف زاجملا يبس ىلع لوقن نإ
 الو كلم ال . . « ناسنإ ١ هيلاح الك ىف هنكلو . . نيطلا ةضبق رثأ هحالم ىف مهبني ىتح

 . . ناویح

 ىف نوكي ناويحلاک هنإ لوقن تح نیطلاب هقوصل اهيف دتشي ىتلا ةظحللا ىف هنآ ريغ
 ىعو الو هل ةدارإ ال ناويحلا نأل « لضأ مه لب « ماعنألاك كئلو » : ناويحلا نم اوس عقاولا

 ناسنإلا نكلو « ةزيرغلا ةعفدو دسجلا قيرط وه هكلسي دحاو قيرط الإ هل سيلو « لعفي يف
 لقع یأ داؤفو « یعیل هب رصبی رصبو « لقعیل هب عمسي عمس . . ٩ داژفو ) رصبو عمس هل

 نم لضأ نوكي اهلك تاودألا هذه لمعي ال نيحف . . هتافرصت ىف ا مكحتي ةطباض ةدارإو

 . اهب نوعمسي ال ناذآ مملو اہب نورصبی ال نیعآ محو اہب نوھقفی ال بولق م » : ناویحلا

 . « نولفاغلا مه كئلوأ . لضأ مه لب . ماعنألاك كئلوأ

 : كلملا نم لضفأ عقاولا ىف نوكي كلما لثم هنإ هنع لوقن ىتح هولع دتشي نيحو

 ! هنايصع كلمي نأ نود هللا دبعي كلم ا نأل“" « ايضفت انقلخ نمم ريثك ىلع مهانلضفو»

 ىفف ناسنإلا امآ . . ةعاطلاو ةدابعلاو حورلا قيرط وه هكلسي دحاو قيرط الإ هل سيلو
 : دحاو قیرط ال (هکلسپ نأ نکمی ناقیرط هلو « فكن ال تابغرو « رتفت ال عفاود هنایک

 ‹ اهاكز نم حلفأ دق « اهاوفتو اهروجف اهمهأف « اهاوس امو سفنو » " « نيدجنلاهانيدهو»

 ىلع ميقتست ىتح هسفن ةيكرت ىلع - هتدارإب - لمعي نیحف “ « اهاسد نم باح دقو
 ىف دج الو « عيطي الأ عيطتسي ال وهو « عيطب ىذلا كلملا نم ىلعأ ةبترم ىف نوكي «ةعاطلا

 ! نايصعلا ىلإ هعفدي ام هنایک
*# fF 

 ىف نينثا نيرصنع لوخد نم ةئشانلا ةجودزملا هتعيبطو « مدا قلخ ثيح نم كلذ

 ال همامأ نينا نيقيرط دوجو نم كلذ نع اشن امو « حورلا ةخفنو نيطلا ةضبق : هنيوكت

 قيرط « ةيسدتلا قيرطو ةيكزتلا قيرط « نايصعلا قيرطو ةعاطلا قيرط : دحإو قيرط

 وه  طبارتملا دحوملا نايكلا ىف - حورلا نوكت نيح نوكي (ضوأ . . لالضلا قيرطو ىدملا

 وه - طبارتملا دحوملا نايكلا ىف - دسجلا نوكي نيح نوكي رخآلاو « ناطلسلا ةبحاص

 . ۷١- : ءارسإلا ةروس ( ۲ ) . ۱۷۹ : فارعألا ةروس (۱)

 . ٠١۷ : سمشلا ةروس ( ٠١ , ) ٤ : دلبلا ةروس ()
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 ! نالصفنی ال ناطبارتم دسجو حور هتالاح لک یف هنکلو . . ناطلسلا بحاص

 : حوضوب نآرقلا هنيبيف مدآ قلخ نم فدملا ثيح نم امأ

 . “' « نودبعيل الإ سنالاو نجلا تقلحخ امو »

 امو» : ءانشتسالاو ىفنلاف ! كلذ ريغ ةمهم هل تسيلو . . هللا دبعيل قولخ نذإ ناسنإلاف

 ىلع نجلاو سنإلا قلخ نم فدملا رصق : رصقلا هانعم « نودبعيل الإ سنإلاو نحلا تقلخ

 ۔ یرنانکلو . ىبرعلا ناسللا ىف رصقلا غيص دكآ كلتو ! اهبناج ىلإ ءىش الو اهدحو ةدابعلا

 ىذلا رصقلا اذه عم ةضراعتم ةلهو لوأل انل ودبت دق ناسنإلا قلخ افادهأ - كلذك نآرقلا ىف

 ! هنع ةجراخ وأ « هنع انثدحت

 قيرط مكل رسيو اترامعب مكفلك یا" « اهیف مکرمعتساو ضرألا نم مكأشنأ وه »
 . اترامع

 . '"« هقزر نم اولكو اهبكانم ین اوشماف الولذ ضزرألا مکل لعج یذلا وه

 ىرتو « انوسہلت ةيلح هنم اوجرختستو ايرط احل هنم اولكأتل رحبلا رخس ىذلا وهو »
 . “)« نورکشت مکلعلو هلضف نم اوغتبتلو هيف رحخاوم كلفلا

 ١ (يحر مكب ناك هنإ . هلضف نم اوغتبتل رحبلا ىف كلفلا مكل ىجزي ىذلا مكبر «** .
 ىتلا ةدابعلا ىنعم نع ةجراخ ضرألا ةرايع تناك اذإ- ضزألا ةرايعب ناسنإلا موقي ىتمف

 ناسنإلا لغشتو « دهجلاو تقولا قرغتست ىهو - ناسنإلا قلخ نم فدهلا اهيلع رصتقا
 وأ ‹ ضزألا ةرامع ىف اهمادختساو نوكلا ىف ةنونكملا تاقاطلا جارختسا ىف اوس < ةه ةلغشم

 ميظنتو ىداصتقا ميظنتو ىسايس ميظنت ىلإ ةجاتحخ ىهو <« ةراعلا هذه نوئش « ميظنت» ىف

 ! ۲ یرکن میظتتر یعایتجا

 هرمأي اك قزرلا نع ثحبيل راحبلا ضوخب وأ ضرألا بكانم ىف ناسنإلا ىشمي یتمو

 هللا لضف ءاغتبا و . . « هلضف نم اوغتبتل » هلوقب ةرمو « هقزر نم اولكو ١ : هلوقب ةرم « نآرقلا
 . ءاوس قزرلا نع ثحببلا وه

 ناولآ نم اًنول اهفصوب مه اهررقو هدابعل هللا اهلحأ ىتلا « ةليزلا » ىلإ ىعسي ىتم لب

 : عورشملا مهطاشن

 . (") «اهنوسبلت ةيلح هنم اوجرختستو »

 ٥ : كلملا ةروس (۳) . 1 ¡ دوه ةروس ( ۲ ) . 0٦ : تايراذلا ةروس ( ) ١

 , ٠١ : لحنلا ةروس ( 1 ) . ٦١ : ءارسإلا ةروس (۵ ) . ٠٤ : لحتلا ةروس ( )٤
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 . « ةنيزو اهوبكرتل ريمحلاو لاغبلاو ليخلاو »
 . قزرلا نم تابيطلاو هدابعل جرخأ ىتلا هللا ةنيز مرح نم : لق »

 ١ دجسم لک دنع مکتنیز اوذخ مدآ ینب ای « .

 مهيلع نميو « هيلإ هدابع رظن هللا تفلي « ًالاج » ءايحألاو ةايحلاو نوكلا ىف نإ لب
 : : مه هقلخب

 نوحيرت نيح لامج اهيف مكلو « نولكأت اهنمو عفانمو ءفد اهيف مكل اهقلخ ماعنألاو »
 فوءرل مكبر نإ . سفنألا قشب الإ هيغلاب اونوكت من دلب ىلإ مكلاقثأ لمحو « نوحرست نيحو
 . ۵« میحر

 قلخ ىتلا ةدابعلا ىنعم نع اًجراخ ناك نإ « لامل ا » اذه ناسنإلا قوذتي ىتمف
 ! اهدحو اهلجأ نمو . . اهلجأ نم ناسنإلا

 اهب هللا نميف عئانصلا نم « ةعنص » مّلَعُي مالسلا هيلع دواد وه ءايبنألا نم ايب نإ لب -

 : هدابع ىلع
 ١ !؟ نورکاش متنا لهف . مكسأب نم مکنصحتل مكل سوبل ةعنص هانملعو « “.

 مأ اهيف ةلخاد ىه له ؟ « ةدابعلا » نم - عئانصلا نم اهريغ وأ - ةعنصلا هذه عضو اف

 ىتلا ةدابعلا هذه نم « اهتقو ١ نيأو ؟ اهعم ةضراعتم مأ ةيقتلم ىه لهو ؟ اهنم ةجراخ

 ؟ « تايراذلا » ةروس نم موهفملا وه اكاهلك ناسنأإلا ةايح قرغتست

 نوكت نآ - ةينابر تابودنم وأ تاحابم وأ « ةينابر رماوأ اهلك هذه تمادام - نذإ دبال

 ناك الإو ! اهدحو اهلجأ نمو « اهلجأ نم ناسنإلا هللا قلخ ىتلا ةدابعلا ىف ةلخاد اهلك

 كلذب هنلعيو « اهدحو ةدابعلل ناسنإلا قلخي هللا نأ - نوكي نأ هلل اشاحو - كلذ ىنعم

 عيطي نيح هللا ةيصعم ىف عقيف « هتدابع نع هب جرخت ءايشآ عنصي نأ هفلکی مٹ « هب هفلکیو
 ! هللا رمآ

 . . ادب كلذ نوكي ال ! الك

 قزرلا ءاغتباو « هللا ةدابع نم ءزج ضرألا ةرابع نأ ةعمتج نآرقلا تايآ هنيبت ىذلا نإ
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 هلع ثحببلاإو لالا فوذتو < هللا ةدأبع نم ءزج ةبيطلا ةنيزلا مادختساو « هللا ةدابع نم ءزچ

 زج .. هللا ةدابع نم ءزج ةفلتخملا عئانصلا ملعتو » هللا ةدابع نم ءزج هللا توكلم ف

 )١( لحللا ةروس : ۸ . ) ١ ( فارغألا ةروس ( ۲ ) . ۳۲ : فارعألا ةروس : ۳١ .

 ) ٤ ( لحنلا ةروس : ٠١-۷ . )١( ءايبنألا ةروس : ۸١ .



 ‹ هللا دنع نم اًميلكت مادام ۔اهعم اًضراعتم نوكي نأ نع ًالضق ۔اھشماھ ىلع ال اھنم لیصأ

 . . هللا هحابأ وأ هللا هبدن اًرمأ وأ

 لمعلا » نيب انهو ىلإ قبسي ىذلا ضراعتلا اذه نيب نذإ قفون فيك نكلو

 : انلؤاست ىلع بيجو « انل نّيبي ىذلا وه نآرقلا نإ ؟(ةدابعلا»و
 !e روکشلا یدابع نم لیلقو « ارکش دواد لآ اولمعا»

 نم ناك امو « افينح ميهاربإ ةلماميق اًتيد ميقتسم طارص ىلإ یبر یناده یننإ لق »

 ‹« هل كيرش ال « نيلاعلا بر هل ىتامو یایغو یکسنو یتالص نإ : لق . نیکرشملا
 . «  نيملسملا وأ انأو « ترمأ كلذيو

 اهلجأ نمو « اهلج نم ناسنإلا قلخ ىتلا ةدابعلل ىنابرلا ريسفتلا وه كلذ
 بر هلل یتاغو یایغو یکسنو یتالص نإ : لق » ٠ ارکش دواد لآ اولمعا ) :اهدحو

 . . (نيلاعلا

 اہب موقب تلا ةيدبعتلا رئاعشلا ىه اًنايحأ انمهو ىلإ ردابتي اك طقف تسيل ةدابعلا نإ
 مايصلاك ماعلا نم ةددحم تاقوأ وأ « ةالصلاك ليللاو راهنلا نم ةددحم تاقوأ ىف ناسنإلا

 ! جحلاك عاطتسا نمل رمعلا ىف ةدحاو ةرم وأ « ةاكزلاو

 ىه « دودحملا تقولا كلذ قرغتست ىتلا « ةدودحملا رئاعشلا هذه نوكت نأ نكمي امو

 موقي ال ىذلا تقولا ةيقب مكح اف الإو . . اهلجآ نم ناسنإلا هللا قلح ىتلا « ةدابعلا » لك

 ؟ رثاعشلا هذه ناسنإللا هيف

 ةالصلا نوكت نأ ىهو - هلل ركذو هل ىوقتب ىأ - هلل اًرکش لمعلا ىه ةدابعلا انإ

 ! هلل اهلك تامل او ةايحلاو كسنلاو
 ! فيلكتلا ىنعم حضتيو « ةدابعلا ىنعم ميقتسي كلذب

 ركاش « هللا ىلإ هجوتم هبلقو ناسنإلا هب موقي قالطإلا ىلع لمع لك .. لمع لك
 ! هلل ةدابعلا ره رهف . . هيلع اهب لضفت ىتلا همعنأل

 نم ةرطق رخآ ىلإ . . طاشنلاو ةكرحلاو لمعلا نم توح اهب ةايحلاإو . . كسنلاو ةالصلا

 نود هدحو .. هاضر اہ یغتبیو « هلل بلقلااہب هجوتی نیح . . توملا ءیج نیح ةايحلا

 ميقلا نيدلا وه اذهو . . هلل ةدابعلا ىه هذهف . . هللا رماوأب اهيف مزتلي نيح ىآ ٠ كيرش
 هللا مهاده (يف مهعابتاب نحن انرمأو « لبق نم ءايبنألا هيلإ يده ىذلا « ميقتسملا طارصلاو
 . هيلإ

 چ

 . ۱١۱-۱١۳ : ماعنالا ةروس ( ۲) . ۱۳ :ًابس ةروس ( 1)
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 ادحاو اًنيش مهفلكي هنإ ! مهتقاط قوف مهفلكي ال هنإ . . قلخلاب هللا ةحر حضتت كلذبو

 لك یف اونوکی نأ : مهقلخ نيح اہ مھفلکو مھنم اھبلط یتلا ةحيحصلا ةدابعلا هب ققحتت
 وأ « ةالصو اًكسن لمعلا اذه ناك ءاوس هللا رماوأب نيمزتلم « هلل نیرکاش هلل نیرکاذ ماع

 ةحابم ةبيط ةنيز وأ « ةايحلا رسيب الع وأ « ةايخلااهب مدقتت ةعنص وأ « ةايحلا هب موقت الام

 ! ةايحلا اهب لمت
 ! نآ ىف هبعصأ امو . . ! فيلكتلا رسيأ ام

 ىرخأ ةرابعي وأ . . رسيلا غلابلا فيلكتلا كلذ ىف ةبوعصلا تءاج نيأ نم رظتنلف

 !؟ ناسنإلا ركشي ال مل رظنثلف

# # %# 

 اذه ىف خفن نيح هللا نأ دجنف « نآرقلا ىف تايآلا ةيقب اهرسفت « قلخلا ةصق عم ىضمن

 : رخا قولخمل اهب مل « ةمج بهاوم هل بهو دق هحور نم ناسنإلا
 0 نوركشت مكلعل ةدئفألاو راصبألاو عمسلا مكل لعجو »

 اهنكلو - كش الو هللا معن نم هذه تناك نإو - عمست ىتلا نذألا درج سيل عمسلاو

 درج ناك نإو « رصبت ىتلا نيعألا درج تسيل « كلذك راصبألاو . ىعتو عمست ىلا
 كردتو « رصبت ام ىعتف رصبت ىتلا نيعألا اهنكلو < ىربكلا هللا معن نم ةمعن راصبإلا

 . ةمكح نم هءارو امو هتلالد

 ةدارإلاو « ةكردملا ةيعاولا ةوقلا ىنعمب نآرقلا ىف (ئاد ركذت  بولقلا كلذكو - ةدئفألاو

 . كلذك ةطباضلا
 ۳ اہ نوهقفیال بولق مه »

 ال انإف ؟ اہب نوعمسی ناذآ وا اہب نولقعی بولق مم نوکتف ضرألا یف اوریسپ ملفأ »

 . " « رودصلا ىف ىتلا بولقلا ىمعت نكلو راصإألا ىمعت

 .* « ملعي م ام ناسنإلا ملع » « قلعلا ةروس یف ءاج اک ٭ مٹ

 هحنم ام هحنمو « هروصو هللا هقلخ ىذلا ناسنإلا اذه اودجسي نأ ةكئالملا رمأ . . مث

 ىلع ةردقلاو كاردإلاو ىعولا اهنمو ” ملعتلا ىلع ةردقلا كلت اهنم ىتلا بهاول ا نم

 )١( فارعألا ةروس (۲) . ۷۸ : لحنلا ةروس : ٠۷۹ . ) )۳جحا ةروس : ٤١ .
 ) ٤ ( «اهلك ءامسألا مدآ ملعو » ةرقبلا ةروس ىف ءاج ( ۵ ) . ۵ : ىلعلا ةروس .
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 ١ نيدجاسلا نم نكي مل سيلبإ الإ !«'.

 : نجلا نم لب ةكئالملا نم نكي مل سيلبإو

 ." « هبر رمآ نع قسفف نجلا نم ناک سیلبإ الإ »
 هاقلت اك رمألا ىقلتو ‹ دهشملا كلذ ىف اًرضاح ناك هنأل ةكئالملا عم هركذي قايسلا نكلو

 : ةكتالملا

 . "«؟ كترمأ ذإ دجست الأ كعنم ام : لاق »

 ًءانشتسا » نکلو « مهنم دحاو هنآ ینعمہ ال « سیلبإ الإ اودجسف ١ : الاب ینشتسی امنإو
 نم نكي مل سيلبإ نكلو اودجسف : یآ « نکلو » ینعمب نویوحنلا لوقی ایک « اًعطقنم
 . (ريسافتلا دحأ ىلعاذه ) نيدجاسلا

 . . مدآ ةصق ىف ةلئالا ةدقعلا ًأدبت انهو

 : نايصعلاب هحجبتو هنايصع ءازج « اهيف معني ناك ىتلا ةنحلا نم سيلبإ درط دقل
 .« ! نیط نم هتقلخو ران نم ینتقلخ ! هنم ربخ انآ : لاق »

 : هبلط ىلإ بيجأو نوثعبي موي ىلإ هراظنإ بلط نأ دعب نكلو . . اروحدم اًموءذم درط

 . " « نيرظنملا نم كنإ : لاق . نوثعبي موي ىلإ ىنرظنأ : لاق »
 دق اًدقحو اًدسح هبلق تألم ىتلا ةنيغضلا نإ مآ .. تمص ىف اًرغاص جرخ لهف

 ؟ هينبو مدآل ديعولا اهنم رثانتف « جرم وهو ترجفت
 نمو مهيدي نيب نم مهنيتآل مث ! ميقتسملا كطارص مه ندعقأل ىنتيوغأ ابف : لاق »

 . «! نیرکاش مهرثکأ دجت الو « مهلئامش نعو مہنامیأ نعو مهفلخ
 ‹ رسيملا فيلكتلا كلذ ىدؤي ال اذال ! ناسنإلا ركشي ال اذا - ةيئدبم ةروصب - مهفن انه

 ! نمحرلل « ركشلا ىنعمب « ةدابعلا وهو

 نع مهفرصیف - هدعب نم هینبو - مدآ بلق ىلإ للستی نآ ناطیشلا عاطتسا فیک نکلو
 ؟ « نيركاش مهرثكأ دجت الو » . . بجاولا ركشلا

 : ناطيشلا اهنم للستي ىتلا « مدآ نايك ىف فعضلا ةطقن ةصقلا انل نيبت انه

 انوكتف ةرجشلا هذه ابرقت الو « اتتش ثيح نم الكف ةنح لا كجوزو تن نكسا مدأ ايو »

 ام لاقو « (يتاءوس نم اهنع ىروو ام ام ىدبيل ناطيشلا امف سوسوف . نيل اظلا نم

 )١( فارعألا ةروس :١١ . ) ۲فهكلا روس( :٠٠ . ) )۳فارعألا ةروس : ٠١ .
 ) ٤ ( فارعألا ةروس : ٠٤-٠١ . ) ١ ( فارعألا ةروس : ١١-١۷ .
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 ىنإ اهمساقو « نيدلاخلا نم انوكت وأ نيكلم انوكت نآ الإ ةرجشلا هذه نع اكبر امكامن

 . '«! . . . رورغب امهالدف « نيحصانلا نمل اكل

 ىمظعلا « فعضلا ةطقن ١ ىه كلتو . . هينبو . . مدآ ةايح ىف لئاسملا ةلأسم ىه هذه

 ! تاردقلاو بهاوملا ىتشب بوهوملا نايكلا كلذ ى
 ! ناطيشلا للستي ةوهشلا نمو . . ٠ ةوهش ١ ىلإ لاحلا ىف لوحتي « عونمملا » نإ

 . . ةعونم ةدحاو ةرجش ادع ام ةنحلا رامث لك ءاوحو مدل حيبأ دقل

 ىلإ ترغصو . . ةبغرلاو علطتلا عضوم ىه تراص ةعونمملا ةدحاولا ةرجشلا هذه نكلو

 ! راثلا لك اهبناج

 هلثم هجرخيل . . لبق نم مدآ هب دعوت ام فنيل ةحناسلا هتصرف ىف ناطيشلا للست انهو

 ! ةدحلأ نم

 ام !؟ هللا رماوأ ؟ ةيهشلا اهرامث نم الكأت نأ اكعنمي اف ؟ ةرجشلا هذه ىلإ ناعلطتت

 اهنم اتلكأ نإ اكنإ ! ةعتمو ريخ نم اهيف امن اكمرحيل الإ ةرجشلا هذه نع اكبر اكان
 نل اكنإ مث ! ةكئاللا تاردق اكل نوكتو « ةكئالملاك ةفخ ىف ناريطت « نيكلم ناحبصت

 ! لبي ال كلم اکل نوکیو « نیدلاخ نانوکتس لب ! ابا اتوم

 ! ءارغإ نم هل اي

 قرو نم اهيلع نافصخي اقفطو يتاءوس ايه تدب ةرجشلا اقاذ الف ! رورغب امالدف )
 . 7(. . . ةنحلا

 ! ةدايز الو هيف |مهعقوأ جرح قزأم نع ناطيشلا ةبعل تفشكنا

 ودع اكل ناطيشلا نإ اكل لقأو « ةرجشلا اكلت نع اكأ ملا : ار امادانو »
 . (٨ ؟نییم

 ! ةعقاولا تعقو نكلو ! ىلب
 . « نيرساغلا نم ننوكنل انمحرتو انل رفخت ل نإو « انسفنأ انملظ انبر : الاق »

 : اهابكترا ىتلا ةيصعملا نم (مهيلع باتو امف هللا رفغ دقلو

 .“ « یدهو هيلع باتف هبر هابتجا مث « یوغف هېر مدآ یصعو
 !ناطيشلا كلذ (مهعمو . . ضزألا ىلإ اطبه ! ناطيشلا امف ربد اك ةنملا نم اطبه (مهنكلو

 . ۲۲ : فارعألا ةروس ( ۲) . ١۹-۲۲ : فارعألا ةروس (۱)

 . ۱۲۱-۱۲۲ : هط ةروس ( ٤ ) . ۲۳ : فارغألا ةروس (۳)



 . ٩ نیح ىلإ عاتمو رقتسم ضرألا ىف مكلو . ودع ضعبل مكضعب اوطبها : لاق »

 هدقحب سيلبإ !؟ ةنحلا نم رحآلا جارخإ ىف ايهيلك ببست نم ربكأ ةلدابتم ةوادع ىأو

 !! ناطيشلل هتعاطب مداو « مدا ىلع

# + 

 . . دعباهماقت متي ل ةصقلا نكلو . . ةصقلا نم ةقلح كلت

 فعضلا ةطقنو « هتاردقو هبهاوم لكب ناسنإلاإو . . هصبرتو هدقح لكب ناطيشلا

 ! ناطيشلا اهنم للستي ىتلا هنايك ىف ةلصأتملا

 . « نوجَرْخت اهنمو « نوتومت اهیفو « نويت اهیف لاق »
 . هینبو مدآ ةايح نوکتس انه

 : فيلكتلا ىفلتيس انهو

 عبتا نمف یده ینم مکنیتأ امإف ۰" ودع ضعبل مکضعب ایج اهنم اطبها : لاق »
 . “ « یقشی الو لضی الف یاده

 هيف لخدت ىذلا « حساولا اهانعمب ةدابعلا . كيرش الب هدحسو هللا ةدابع وه فيلكتلاو

 ‹ هللا لضف نم ءاختبالاو « ضرألا بكانم ىف ىعسلاو « ضأللا ةراعو « دبعتلا رثاعش

 . .. لالحلا لاجلاو . . لالحلا ةنيزلاو

 ! ناطيشلا لاج كلذك انه . . نكلو

 .  «المع نسحأ مهيأ مهولبنل ء اه ةنيز ضزألا ىلع ام انلعج انإ»

 . . عرنمملا ثيبخلا اهيفو . . لالحلا ببطلا اهيف ةنيز

 بيطلاب رمأي وهف هللا دنع نم ىتآلا ىدملا ىف لثمتي ىذلا - یناہرلا فیلکتلا امف

 : هيف اوعقيل سانللهنيزي « هنيع ثيبخلا كلذب وهف ناطيشلا ءارغإ امأو . ثيبفلا عنميو

 هنم كدابع الإ ! نيعجأ مهنيوغألو ٠ ضرألا ىف مه ننيزأل ىنتيوغأ اب بر : لاق ١
 . « نيصلخللا

 . . ناسنإلا اهضوخب ىتلا ىمظعلا ةمحلملا ىه وأ . . ةايحلا ةكرعم ىه كلتو

 ناطيشلا اهبناج ىلإ فقي « بناج لك نم تايرغملا هل زربتف ضألا ىن هقيرط ذختي
 : اهيلإ سانلاب فتو اہب یرغیو اھنیزی

 . ناطيشلاو مدآ ىأ اطبها(۳) . ۲٠ : فارعآلا ةروس (۲) . ۲٤ : فارعألا ةروس )١(

 . ۳۹-٤٢ : رجلا ةروس ( 7) . ۷ : فهكلا ةروس ( ۵ ) . ۱۲۳ : هط ةروس ( ) ٤
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 یف مهکراشو كلجرو كليخب مهيلع بلجأو « كتوصب مهنم تعطتسا نم ززفتساو »

 . ' « ! ئورغ الإ ناطيشلا مهدعي امو ! مهدعو « دالوألاو لاومألا

 ! لعفلاب عقي م نإ ! خفلا ىف عقي نأ كشوأ دقف تايرخملا ىلإ ةتافتلا هنم تناح نمف

 : رتفي ال  ةيناطيشلا » ةكرحل ا ئاد هنإ ! عقب نم رظتني اتكاس فقي ال ناطيشلا نإ لب

 . ٩ . . مهلئامش نعو « مهنايأ نعو « مهفلخ نمو « مدي نيب نم مهنيتآل مث »

 زؤيو < ةبغرلا اهيلإ عفدتو ‹ قوشلا اهنيزي تابقع .. قيرطلا تابقع كلت
 . . ناطيشلااهيلإ

 ىلإ هنم نوأجليو « هللا ىد هنم نومصعتسب نيذلل ناطيشلا ديك فعضأ اف كلذ عمو

 : هاج

 . «! نيواغلا نم كعبتا نم الإ « ناطلس مهيلع كل سيل ىدابع نإ »

 نيذلا ىلع هناطلس نإ . نولكوتب ممبر ىلعو اونمأ نيذلا ىلع ناطلس هل سيل هنإ »

 . «! نوکرشم هب مه نیذلاو « هنولوتی
 ! قيرطلا تابقع نم اہ وجني یتلا ‹ قیرطلا یف ناسنإإلا ةدع ىه كلتف

 . .هيلع لكوتلاو هب ناميإلاو « هللا ىده عابتاب « قيرطلا تابقع نم ةاجنلا ىنعم سيلو
 ! بيرقلا ىّسحلا اهانعمب « ةحارلا » اهانعم سيل

 . « ! هيقالمف احدك كبر ىلإ حداك كنإ ناسنإلا اأ اي » ! الك

 ! ناطيشلا ليبس ىف حداکلاو « هللا لیبس یف حداکلا اھنم ءاوس . . حدك اهلك ةایحاف

 : هتجیتنو حدکلا عون ىف قرافلا |نإ ! هتجرد یف الو هتاذ حدکلا ف سیل قرافلاو

 .ارورسم هلهأ ىلإ بلقنيو « اسي اًباسح بساحم فوسف « هنیمیب هباتک یتوأ نم امأف »

 . " « اریعس یلصیو « اروبٹ وعدي فوسف هرهظ ءارو هباتک یٹوا نم امأو

 ! ةقيقحلا ىف تاقلحلا رطحخأ . . ةصقلا نم ةرحكلا ةقلحلا ىئآثانه

 ! اهتياهن تسيل اهنكلو ةصقلا تاقلح نم ةقلح درج ابندلا ةايحلا نإ

 . « !؟ نوعجرت ال انیلإ مکنآو « اثبع مکانقلخ انا متہسحفآ »

 . . ميظعلا لاخلا هللا لالجب قيلت ال ةثباع ةصق اهلعجب ايندلا ةايحلا ىف ةصقلا ءاهتنا نإ

 . ٤١ : رجحلا ةروس (۳) . ٠١ : فارعألا ةروس (۲) . 1٤ : ءارسإلا ةروس )١(
 . ۷-٠ : قاقشنرلا ةروس( ٦ . )١ : قاقشنإلا ةروس(١) . ۹4_٠٠١١ : لحلا ةروس )٤(

 . ۱١١ : نونمۇملا ةروس ( ۷ )
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 هذه . . قحلا ريغب ىغبلاو ملظلا اذه . . ضرألا ثادحأ نم رفانتملا رثانتلا تاتشلا اذه

 ىتلا تامارکلاو كهتنت ىتلا ضارعألاو بصتغت ىتلا لارمألاو كفست ىتلا ءامدلا

 ؟ ةروصلا ةيابن ىه له . . . ناہت

 ىف اًعقاو مولظملا لظي ؟ ةروصلا ىهتنتو هتايح نم ةرطق رخآ ىتح ملظي ملاظلا لظي
 ؟ ةروصلا ىهتنتو هتايح نم ةرطق رخآ ىلإ ديرشتلاو داهطضالاو فسعلا

 !؟ لداع هّلإ نع اًرداص الدع كلذ نوكيو

 .« ىعجرلا كبر ىلإ نإ » . . !الك ! الك
 نم ةبح لاقثم ناك نإو « اًئيش سفن ملظت الف ةمايقلا مويل طسقلا نيزاوملا عضنو ١

 . « ! نیپساح انب یفکو . اہم انیتآ لدرخ
 | : اهتياهن ىلإ ةصقلا لمتكت انه

 نيطايشلا اوذختا مبنإ . ةلالضلا مهيلع قح اًقيرفو ىده اًفيرف : نودوعت مكأدب اك
 . «  نودتهم مه نوبسحجيو هللا نود نم ءايلوأ
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 ! نارقلا ف صصقلا ةصق اهنإ . . مدآ ةصق كلت

 هللا ثري نأ ىلإو .. ضرألا ىلإ مهطوبه ذنم مدآ ءانأل ةريحأألا ةملكلا وه هلك نآرقلاف

 . . اهيلع نمو ضرألا

 ‹ مدآ ینہ ةيادمف وه « فيلاكتلاو رماوألاو « ظعاوملاو صصقلا نم هيف ام لكو
 . . ناطيشلا عم ةليوطلا مهتكرعم ىف مهتنواعمو

 . . اهربدتنو اهدنع فقن نأ انب ريدج ةديدعاسوردل ةصقلا هذه ىف نإو

 انركذ امك -انل نيبتي « هللا حور نم ةخفنو ضرألا نيط نم ةضبق نم مدآ قلح ةقيقح نمف
 نمو . . ناطبارتم ناجزتم األ ‹ رصنع نع ناسنإلا ةايح ىف رصنع لصف نكمي ال هنآ -

 وهف . . بسحف اًحور وأ « بسحف ةدام ناسنإلا روصتي روصت وأ ةركف وأ ماظن لكف مث

 هطوطحخ لك ىف ًاطحلا ىرسيو « ناسنإلا نايك ىف رحآلا بناجلا لمهآ ثيح نم طخ

 ةيملع وأ . . ةيوبرت وأ ةيركف وأ ةيعاتجا وأ ةيداصتقا وأ ةيسايس تناك ءاوس « هتاطيطختو
 . ناسنإلا ةقيقح ئىطاح روصت ساسأ ىلع موقت ةيادبلا نم األ . . ةينف وأ

 . ٤١ : ءايبنألا ةروس (۲) ٠ 1 قلعلاةروس 1
 . ۳١۲۹ : فارعألا ةروس (۳)
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 نأب معزلا وأ « ةيفلخلا اهتلالد نع ناسنإلا لابعأ لصفل ةلواغ ىأف كلذك مث نمو

 ةقالع نأ وأ « قالحألاب هل ةقالع ال داصتقالا نأ وأ « قالحألاب امه ةقالع ال ةسايسلا

 تالواع اهلك . . قالحألاب هل ةقالع ال نفلا نأ وأ ( !! ) قالحألاب اه ةقالع ال نيسنحلا

 نأ الإ كلمي ال دحاإو قيرط ناسنإلل نوكي نيح الإ ميقتست ال « ةئطاخ تاروصتو ةئطاخ

 تددحت دقف ‹ نيقيرطلا نم اي راتخب نأ ىلع ةردقلا هلو « ناقيرط هل ناك نإ امأف . هيف رسي

 اذهو بارص اذهو . ءىدر اذهو نسح اذهف : لمع لكل ةبحاصم ةيقلخ ةلالد نذإ

 . ءیند كلذو لاعاذهو . .ًاطخ

 اع رظنلا فرصب - ةميرجلا ريربتل ىليلحتلا سفنلا ملع تالواحم لك نإف اًضيأ مث نمو

 -ريوصت وأ -روصت ساسأ ىلع اهلك ةمئاق ىهف-انه هل ضرعتن ال ریرش طیطخن نم اهءارو

 دسيو « نيقيرطلا نم اًقيرط راتخت ىتلا ةطباضلا ةدارإلا ىخلي « ةيناسنإلا سفنلل ئطاخ

 ! ناطبشلا قيرط وه اًدحاو اًقيرط الإ عدي الو « هللا قيرط « هلك ريخلا قرط
 نم مهرادحنا ىف نوملسملا هيف عقو ام ىدم انل نيبتب ةدابعلل ىنآرقلا ىنعملا ربدت نمو

 نم لك اًمات ءاغلإ اھنم یغلآو . . دبعتلا رئاعش ىلع ترصق ىتح ةدابعلا ىنعل فيرحت

 حيحصلا مهفلا ىلإ نيملسملا ةداعإ ىف بجاولا دهحلا انل نيبتيو . . “ كولسلاو لمعلا
 . ةباحصلا نم لوألا ليجلاو - ملسو هيلع هللا ىلص - لوسرلا همهف ىذلا « ةدابعلل

 تالاجم نم لاج لك ىف « ةيرشبلا خيرات لك ىف ذفلا خيراتلا كلذ « متدابعب » اوعنصف

 ! ةيرشبلا ةايلا

 ةيصعم ىلوألا : نيتيصعملا نيب اًيرذج اًقرف دجن ناطيشلا ةيصعمو مدآ ةيصعم ربدت نمو
 ‹ بيرق نم قيفي مث . . هنع هللا هان ايف عقيف ةظحل ناسنإلا ةريصب ىمعت ىتلا ةوهشلا

 ءادبإو « هللا ةعاط ىلع ربكتلا ةيصعم ةيناثلاو . . بوتيف هبر قح ىف ًاطخأ هنأ فرعيف
 ام ريغب رومألا نم رمأ ىف مكحلا ىرحأ ةرابعب ىه وأ « هللا هب رمأ ام فلاخت « رظن ةهجوا)
 كلذك ارفكو « سيلبإل ةبسنلاب اًرفك هللا اهاس ىتلا ىه هذهو . . ميلاعت نم هللا لزنأ
 وأ « هتعاط ىلع ابكت هللا فلاخيف « سيلبإ هيف عقو ام تاذ یف عقي ىذلا ناسنإلل ةبسلاب

 هللا لزنأ ام ريغب رومألا نم رم یف مکحب وأ « هللا هب رمأ ام فلاخت هل « رظن ةهجو ١ یدبی
 ! ذيفنتلا بجاو هللا لرنأ ام نأ ربتعي ال هنأل

 : ناطيشلل ةدابع رفكلا كلذ ىمس نآرقلا نأ _ كلذ ىلإ ةفاضإلاب - انرظن تفلي نكلو

 . دعب ايف كولسلا نع ثدحعتت ( ) ١
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 اذه « ىنودبعا نو ؟ نیبم ودع مکل هنإ ناطیشلا اودبعت الا مدآ ینب ای مکیلإ دھعا مآ

 . « !؟ نولقعت اونوکت ملف ایک اابج مکنم لض دقلو ؟ میقتسم طارص

 كلت ىف هل ةيدبعتلا رئاعشلا ةماقإو « هل دباعملا ةماقإ ىنعمب ناطيشلل ةدابع انه تسيلو

 ! دباعملا

 . . عابتالاو ةعاطلا ىنعمب ةدابعلا اهنكلو

 ! . . عابتالاو ةعاطلا اهانعم كلذك هللا ةدابعو

 . . كانهو انه دحأو ىنعم وه

 ميدقتو هتينادحوب رارقإلا درج ىلإ للاعتو هناحبس هلل ةبسنلاب ةدابعلا ريوحت ةلواحمف
 رشبلا ةايح مظنت تاميظنتو تاعيرشت نم هب رمأ (ميف عابتالاو ةعاطلا نود « هيلإ دبعتلا رئاعش

 اهالضو ىديقعلا اهغيز نع ًالضف « ىنآرقلا مجعملل « ةيوغل ١ ةطلاخم ىه « ضزألا ىلع
 !ناطيشلل ةہسنلاب ةدابعلا ىنعم ىلإ عجرن نيح ةفوشكم ةطلاغم اهنكلو ! ىكولسلا

 هللا ةيئادحوب رارقإلا دنع - اهوعفم الو - اهولدم ىهتني ال هللا الإ هّلإ ال نإف مئ نمو

 عابتاو « هللا لزنأ اهب مكحلاو « هلل ةعاطلا وه اهانعم نإ . بسحف ةيدبعتلا رئاعشلا ميدقتو

 !! هللا الإ هّلِإ ال تسيل الف الإو . . هللا جهنم

 : دحاو تقو ىف نارمأ انل نيبتي ىنابرلا جهنملا ف « ضرألا ةرايع » عضو ربدت نمو

 ىف ضأألا ةرامع نع اًيسيئر افالتخا فلتخت هللا جهنم لظ ىف ضزألا ةراع نأ لوألا رمألا
 «عادبإلا ىلع هتردقو هبهاومو ناسنإلا تاردق مدختسي نيجهنملا الك . . ناطيشلا جهنم لظ

 ىلإ ىقيبطتلاو ىرظنلا ملعلاب ىعسيو « نوكلا ىف ةنونكم تاقاط هلك كلذب صلختسيف
 . ناسنإلل ةايحلا ررسيتو ضرألا ريمعتل تاقاطلا هذه ريخعست

 . ةجيتنلا ىف نافلتخيف «فدهلا ىف ناقلتخم- ءدبلا لئم |مهنكلو

 ال . رطيسيل ملظي ال . عنصي ايف هللا ىفتيف . . ةدابع هنأ ىلع رمالا ىلإ رظني امهوآ
 باسح ىلع « هتراضح ١ راثب عتمتسیل ملظي ال « ةراضح ١ ميقيل ملظي اال یرثیل ملظی

 الو « رطيسيل « قالحلألا  دسفي الف « عنصي اميف هللا ىقتي . . ىرخأ ةرم . . مث . نيرحآلا

 راب عتمتسيل قالحلألا دسفي الو < ةراضح ميقيل قالحألا دسفي الو ٠ ىرثيل قالحلا دسفي
 سنجلا لمشي ىذلا عساولا اهانعمب <« قالحألا داسف هلك كلذ ةرمث لعجم ال وأ . هتراضح

 داصتقالا لماعتو ةسايسلا لماعت كلذ ىف اب «ضعبو مهضعب رشبلا نيب لماعت لك لمشيو

 ۹ : سي ةروس ( )
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 «ةيرشبلا ةرطفلا » دسفي الف ‹ عنصي ميف ةثلاث ةرم هللا ىقتي . . مث . . نفلاو ركفلا لماعتو

 نم ىدم دعبأ ةرطفلا داسفإو . ةراضحلا راثب عتمتسي وأ ةراضح ميقي وأ ىرثي وأ رطیسیل

 ‹ ىش هللا اهقلخ ىتلا ىشنألاو « اركذ هللا هقلخ ىذلا ركذلا ةرطف . . قالحألا داسفإ

 الف هللا حور نم ةخفنو ضرألا نيط نم ةضبق نم هللا هقلخ ىذلا « ةماع ناسنإلا ةرطفو

 . تاراضحلا ةماقإو ضرألا ريمعت ةجحب سحل ا ملاعو ةداملا لاع یف هرصح یغبنی

 ءىشل نكلو .. معن . . ضرألا رمعي هنإ . . هلك اذه نم اًنيش ىلا الف ىناثلا امأو

 اهلك ميقلا نأل « ىّمْنُث وأ اهلك ميقلا هرظن ىف نوه مث نمو ! عاتمتسالا وه : طقف دحاو

 ! عاتملا ىلع ديق- ءدبلا ذنم

 نوكيل هريهطتو « اًيناويح اًعاتم نوكي نأ نع عاملا اذه عفر هب دوصقم ديق هنإ ةغيقح
 الو عاتملا وه فدملا نوكي نيح نكلو . هعبانم ةرداصم الو هتبك نود « ناسنإلاب اًقيلحخ

 ناک ولو ‹ ةرطفلا تاذ نم اًعبان ناک ولو « هتاذ یف اییرک اًنیش حبصی هلک دیقلا نإف «ةدایز

 ! ناويحلا ملاع ىلإ وهلا نيبو هنيب لوحيو اًناسنإ ناسنإلا لعجم ىذلا ديقلا وه

 مهنيوغأالو ضرألا ىف مه ننيزأل » . . عاتملل ضرألا « نييرت » وه ناطيشلا جهنمو

 اهنكلو . . نتفتو اهريمعت ىف عدبت . . ضزألا ريمعت ىف ةيلهاجلا جهنم وه وهو « ! نيعجأ

 اهنع فعي ةأمح لإ (قاد هب سكتتتو « هلجأ نم ضزألا رمح ىذلا « ناسنإلا » مطعت
 رّمعت مل اک ضرالا « ترمع ١ ىتلا « نيرشعلا نرقلا ةيلهاج وه كلذ لاثم عقوأو !! ناويحلا

 ! خيراتلا ىف ليثم هل ثدحم | (ب ناسنإلا « تبرح » و « هلک اهخیرات یف

 اذه نأ « ىنابرلا جهنملا ىف « ضرألا ةرامع » عضو ربدت نم انل نيبتي ىذلا ىناثلا رمألاو

 نم لمعت لامعأ كانه تسيل ! « ةرخآلل لمعلا » و « ايندلل لمعلا » نيب اًقراف حضي ال جهنم

 " عون » نم لامع اهلك ىه انإو . . ةرحآلا لجأ نم لمعت ىرخأ لاعأو « ايندلا لجأ
 ىف لمعلاو . ةدابع لقحلا ىف لمعلا . . «ةدابع ١ اهلك األ « اهاكشأ » تفلتحخا نإو دحاو

 . ةدابع قزرلا ىلإ ىعسلاو . ةدابع جاوزلاو .ةدابع ةسردملا ىف لمعلاو . ةدابع عنصللا

 اأ نظي ىتلا دبعتلا رئاعش ىتح ! نآ ىف ةرحآلل اهلكو ايندلل اهلكو ! ةدابع دبعتلا رئاعشو

 ‹ ايندلا ىف « ركنملاو ءاشحفلا نع ىهنت ١ امأل «.كلذك ايندلل ىهف « اهدحو ةرحنآلل

 ةايحلا ىف ضعب عم مهضعب سانلا تالماعم ميقتستف . . ايندلا ىف ىوقتلا ىلع ثعبتو

 . . ةرحأألا ىف هللا هجو ا دصقي ىذلا تقولا تاذ ىف « ايندلا

 ىنغت ال كلذكف _ سكعلاو - عنصملا ىف لمعلا ةدابغ نع جاوزلا ةدابع ىنغت ال |كو
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 ىف لك . . ةبولطم تادابعلا لك ! سكعلاو . . عنصملا ىف لمعلا ةدابع نع رئاعشلا ةدابع

 . . نآ ىف ةرحآلاو ايندلل اهلكو . . بولطملا اهتقوو اهناكم

 رهو عمسلا ىقلأ وأ بلق هل ناك نمل اهريغ ريثكو . . مدآ ةصق نم سوردلا ضعب كلت

 ! دیهش

 ةديقعلا نع اهنم ءىش سيلو .. « ةديقعلا » ىف سورد اهلك اأ انل نيبت دق هلعلو

 ! دعي
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 هدا الإ هلإ ال تافل خا

 هّلإ ال تايقالخأ وه !  ريحألا لوقن الو - ةيكملا روسلا تاعوضوم نم سداسلا عوضوملا

 ‹ هللا الإ هّلإ الب نونمؤملا اهيلع نوكي نأ ىغبني ىتلا ةيناميإلا تايقالعألا . . هللا الإ

 . نونمؤملا اهذبني نأ ىغبني ىتلا ةيلهاحلا تايقالحألاو

 ديدنتلا عم « ىلوألا ةظحللا ذنم أدب دق ةيلهاحلا « تايقالخأب » ديدنتلا نأ ةقيقحلاو

 نأ ىغخبني ال ةنيعم ةلالد كلذ فو . . ةياهنلا ىتح هعم رمتساو « ةيداقتعالا مہتاروصت داسفب

 . .روذجلا ىلإ هقمعتو « نيدلا اذه ىف ىقالحألا رصنعلا ةيمهآ ىهو « انناهذأ نع بيغت

 ىحانم ىتش یف یقالحألا كولسلاب ىداقتعالا روصتلا طابتراو . . اهعاذ ةيديقعلا روذجلا
 . ةايحلا

 نم نيعم قاطن ىف ةروصح كلذك تسيلو . نيدلا اذه ىف اًيوناث اًئيش تسيل قالحألا نإ

 . هلك ىرشبلا كولسلل ةلماش اهنأ اك « هزئاكر نم ةزيكر ىه نإ . ىرشبلا كولسلا تاقاطن
 لبق اهب ددني لب . . قلعلا ةروس . . لوألا ةروسلا ذنم ةيلهاحج ا تايقالحأب نآرقلا ددني

 اًداسف سيل ىديقعلا داسفلا نأ ىلإ كلذب انهبني هنأكو . هتاذ ىديقعلا داسفلا نع ثدحتي نأ

 ةيكولس اراثآ هل نإ لب « بسحف ريمضلا لحاد ىف نونكملا « روصتلا ١ ىف اًداسف الو « اًيرظن »

 . . زيمتيو اب فرعی ةيلمع
 . ' « ! ىنغتسا هار نأ « یغطیل ناسنإلا نإ ! الک

 !«ىنغتسا هار نأ ١ : یروصت یدیقع داسف نم ًاشنی یلهاج قلحخ . . « قلخ » نایغطلاو
 دودمملا ناطلسلاو نينبلاو لالا نم هدي ىف ب ىنختسا دق هنأ - مهولاب ۔ ناسنإلا روصتي نيحف
 . . ربجتيو ىخطي هنإف « ضزألا ف

 مهفي اهموهفم كرتتو « ىنغتسا ١ لوقت ةيألا نإ ؟ انه « ءانغتسالا » ةقيقح ىه ام نكلو

 اًجاتحم نوکی نیح هنإف ! لاعتو هناحبس هللا نع « ینغتسا ۱ دق هنآ حضاوو . قایسلا ةيقب نم

 ! هللا دنع نم وه هيدي نيب ىذلا قزرلا اذه نأ ىسن ! یسن هللا هاطعأ اذإف ! هوعدیو هللا رکذتی

 )١ ( قلعلا ةروس : ٦-۷ .
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 هديعيو « ىطعأ ام درتسي نأ ىلع رداق ىطعأام ىطعأ ىذلا هللا نأ : ىرخأ ةقيقح ىسن مث ٠

 ! ءاطعلا اذه لبق هتلاح ىلإ

 . . ىغطيف قثئاقحلا هذه ىسنيل ناسنإلا نإ ! الك

 نيب قاب هنآ مهوتیو ! هيف هل دی الو هسفن عنص نم وه قزرلا نم هيدي نیب ام نأ مهوتی
 هنأ وه « ئىطاخ روصت ىلإ كاذو مهولا اذه هرجيف . . ناطلس هيلع هلل سیلو « لوزي ال هيدي

 نم ادح مزتلي الف ىغطي مث نمو . . هيلإ ةجاح ىف دعي ملو هناحبس هللا نع ىنختسا دق
 . .دودحلا

 . . ىداقتعالا روصتلا ىف داسف نع ةئشان اهلك ماهوألا هذهو

 نأ نكمي ال هنآ ملعلو . . هردق قح هللا ردقل هتقيقح ىلع هللا فرع ةيغاطلا اذه نأ ولف

 هناحبس هللا توکلم یف لحاد كلمي ام لكو وه هنأل . . ةدحاو ةطل هللا نع « ىتغتسيا

 عيطتست الو . . هلازأ ءاش نإو هاغبأ ءاش نإ . . هتئيشمل نهرو « هناطلسل عضاخ « ىلاعتو

 . . هللا نم هعنمت نآ ضرألا ىف الو ءايسلا ىف ةوق

 ىلاتلاب هنع لازو . . هللا نع ٩ ءانغتسالا » مهو هتع لازل هتقیقح ىلع اذه فرع هنآ ول

 وحنو هللا وحن ضرألا ىلع هكولس ماقتسالو . . ءانغتسالا مهو هثدحأ ىذلا نايغطلا كلذ

 . . سانلا

 . . كولسلا ىلإ روصتلا ىدؤيو « روصتلا نم كولسلا عبني اذكهو

  داسفلا ىلإ ةرشابم ةراشإ ريشي نأ لبق ىتح ةقيقحلا هذه ىلإ انتفليل قايسلا نإو
 ۰ : ىديقعلا

 !؟ ىوقتلاب رمأ وأ « ىدهملا ىلع ناک نإ تیأرأ !؟ یلص اذإ ا!ًدبع یھنی یذلا تیرا »

 .  «!؟ یری هللا نأب ملعی ملأ ؟ یوتو بڈک نإ تیأرآ

 ةيبوبرلاو ةقحلا ةيهولألاب بذك . . « ىلوتو بذك » هنأ هلك فارحنالا كلذ ىف لصألاف

 < ىلص اذإ ادبع ىهني راصف . . ىوقتلاب رمأي ىذلا ىنابرلا ىدهلل هرهظ رادأو « ةقحلا
 ! ینختسا هسفن نطی هنأل یخطی راصو

 كلذ زربيو . . دسافلا ىلهاجلا روصتلاب ىلهاجلا كولسلا اذه نآرقلا طبري اذكهو
 دسافلا روصتلا وهو هئم عب ىذلا لصألا ىلإ ةياهنلا ىف هتم لصيل ءادتبا دسافلا كولسلا
 . . ةيبوبرلاو ةيهولألل
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 . ۹-٠٤ : قلعلا ةروس ( 1 )
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 ىلع ديكوتلا سفن اندجو « ملقلا » ةروس ىهو « قلعلا » دعب ةيلات ةروس ىلإ انلقتنا اذإف
 : هتاذ ىنعملا

 . نونمم ريغ اًرجأال كل نإو « نونجمب كبر ةمعنب ثنأ ام . نورطسي امو ملقلاو ت »

 نع لض نمب ملعآ وه كبر نإ ! نوتفملا مكيأب نورصبيو رصبتسف . ميظع قلخ ىلعل كنإو
 لك عطت الو ! نونهديف نهدت ول اودو . نيبذكملا عطت الف . نيدتهملاب ملعأ وهو هليبس
 اذ ناک نآ . مير كلذ دعب لتع < ميثأ دتعم ريخلل عانم « ميمنب ءاشم زام « نیهم فالح

 . !«  موطرخلا ىلع همسنس . نيلوألا ريطاسأ : لاق انتايآ هيلع ىلثت اذإ « نينبو لام

 بناجو ناميإلا بناج : نيبناجلا نم ىقالحألا رصنعلل حضإو زاربإ - كانه اک ۔ انھف
 .رفكلا

 هذه نوکت دقو . ٠ ميظع قلخ لعل كنإو ١ : هل لاقي  ملسو هيلع هللا ىلص ۔ لوسرلاف

 نم امآ (ميظع قلخ ىلع : ةجردلا ثيح نم - ملسو هيلع هللا للص - لوسرلل ةيصوصحخ

 اهزربي یتلا نامیرلا تایصوصحخ نم كلذف « قلخ ىلع - ملسو هيلع هللا یلص - هنوک ثیح

 زام « نيهم فالح ١ : رحآلا بناجلا ىف رفكلا « تايقالخأ » ةهجاوم ىف ىنآرقلا قايسلا
 . « . . كلذ دعب لتع « ميثأ دتعم ريخلل عانم « ميمنب ءاشم

 « رفكلا تايقالخأو ناميإلا تايقالخأ نيب ةلماك ةهجاوم ىنآرقلا قايسلا مدقي انأكو
 ديلولا صخشو « ناميوال اثم - ملسو هيلع هللا ىلص - لوسرلا صخش : نيصخش ىف ةلثم
 ىف هنأل قالحألا نم ةمقلا ىف امهدحأ ‹ رفكلل داعم تايآلا هذه هيف تلزن ىذلا ةريغملا نبا

 . . رفكلا نم لفسألا كردلا ىف هنأل قالحألا نم ضيضحل ا ىف رحنآلاو « نيالا نم ةمقلا

 : رفكلا نيبو هتاذ ناميإلا نيب ةلباقم كانه نأ حضاوو

 . كاردإو ىعو ىلع كبرب نمؤم كن ىأ 1“ نونجمب كبر ةمعنب تن ام : بئاج نمف
 نم ارثأ لسرم ىبن كنإ سانلل كلوق سيلو « قح ةثعبلاو « قح ىحولاو « قح ةلاسرلاو

 . [ ةقيقح وه نإ « نونحلا راثآ
 . (نيبذكملا عطت الف » : رحآلا بناجلا نمو

 ةيمأ ىلع - بسحف ىداقتعا روصت لالخ نم ضرعت ال ةيديقعلا ةلباقملا هذه نكلو

 عسوتبو « تقولا تاذ ىف ىقلخ كولس ةروص ىف ضرعت انإو - هتاذ ىف ىداقتعالاروصتلا

 . قايسلا هيلع زكري ىذلا « رفكلا باج ىف ظوحلم

 . ١-٠١ : ملقلا ةروس (۱)



 ىف ضرعلا اذه تبلطت ىتلا ىه ةوعدلا ريس ىف ةيلع تاسبالم كانه نأ روصتن اًنايحأو

 . ىذآلاب - ملسو هيلع هللا للص - لوسرلل نيكرشملا رابك دحأ ضرعتك . . كاذ وأ قايسلا

 درلل نآرقلا ىدصتو ءاذيإلا ةيلمعل اهلك شيرق لتكت وأ « هنع ةحفانملل نآرقلا ىدصتو

 لرنآ دق هللا نآو . . تايضتقم قباسلا هللا ملع ىف امه ناك ةيلحملا تاسبالملا نأ كش الو

 ىف وه ايك ىقب ! نآرقلا ىقبو ‹ تهتنا دق ةضراعلا تاسبالملا نكلو . . امأشب ةنيعم تايآ

 نذإو . . ةضراعلا تاسباللا نأشب تلزن ىتلا تايآلا كلت هنم خسنت | « ظوفحملا حوللا

 تاالاحب قلعتي اهنإ « تايألا اهيف تلزن ىتلا ةنيعملا ةبسانملاب قتلعتي ال « مئاد لصأ ىهف

 . ناميإلا تايقالخأو رفكلا تايقالخأو « ناميإلاو رفكلاب قلعتي . . ةيرشبلا ةايح ىف ةمئاد

 ةهج نم نيبذكملاب ددني نآرقلا نوك نإف « ةضراعلا تاسباللا رمأ نم نكي (همو

 ىف ةلالد هل ىذلا ءىشلا هتاذ وه < ٍىقلخلا مهبناج نينمؤملا نم زربيو ‹ ىقالحألا مهكولس

 كولسلاو ىداقتعالا روصتلا نيب داماك اًطبر طبري نيدلا اذه نأ هتلالدو . . عوضوملا

 . نايإلا بناج نم وأ رفكلا بناج نم ءاوس « یقلخلا
# FF  # 

 « « رجفلا » ةروسك « ةوعدلل ىلوألا تاونسلا ىف لزن امم ىرخأ ةروس ىلإ انلقتنا اذإف

 : طغلا سفنل ارارمتسا اندجو

 ىذل مسق كلذ ىف له . رسي اذإ ليللاو « رتولاو عفشلاو « رشع لايلو ءرجفلاو »

 دومثو « دالبلا ىف اهلثم قلخم مل ىتلا « دامعلا تاذ مرإ « داعب كبر لعف فيك رت ملأ !؟رجح

 اهيف اورثكأف « دالبلا ىف اوخط نيذلا « داتوألا ىذ نوعرفو « داولاب رخصلا اوباج نيذلا

 هالتبا ام اذإ ناسنإللا امآف . داصرملابل كبر نإ . باذع طوس كبر مهيلع بصف « داسفلا

 ر : لوقیف هقزر هيلع ردقف هالتا ام اذ امأو ! نمرکآ یہر : لوقیف همعنو همرکأف هبر

 داك ثارتلا نولكأتو . نيكسملا ماعط ىلع نوضاحت الو « ميتيلا نومركت ال لب ! الك !نئاهأ

 . 7« , . . الك . انج اًح لاملا نوبحتو ءال

 نع ثدحتت  هدعب ءىجج ام ةيمهأب راعشإلل دهمي ىذلا مسقلا دعب - ةروسلا ةمدقم نإ

 اهيف اورثكأف « دالبلا ىف اوغط نيذلا « نوعرفو دومثو داع : ةبذكم ا ةقباسلا ممألا عراصم

 ف ةيلعتسملا « شيرقل ديدهتلا باب نم كلذو . . باذع طوس كبر مهيلع بصف « داسفلا

 )١ ( رجفلا ةروس : !۲
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 نم اهديب ام ناك نإو « نوعرفو دومثو داع نايغطك ةيغاطلا « ناميإلا ىلع ةربكتسملا « ضزألا
 ىف ءاج اک ءالؤه دنع ناک ام لإ ءیشب ساقی ال ‹ یغطْیف یسنُی یذلا « ایندلا ةایحلا عاتم

 : ًابس ةروس

 .'ںیکن ناک فیکف یلسر اوہذکف ءمهانیتآ ام راشعم اوغلب اموءمھلبق نم نیذلا بذکو»

 طول موقو دومثو داع نع ثيدحلا دعب « رمقلا ةروس ىف ىراكنتسالا لاؤسلا ىحوي اكو
 : نوعرف موقو

 ." « !؟ ہكغلوأ نم رخ مکرافکأ »

 هنإ ىأ .. « داصرل ابل كبر نإ » : ىلاعت هلوق ىف ةحيرصلا هتروص ذخأي ديدهتلا اذه

 لفألا ىلع ًالاجإ - مهخيرات فورعملا « لبق نم نيبذكمل اب لعف ام اهب لعفي « شيرقل داصرملاب
 . « . . كبر لعف فيك رت أ » : ريكذتلا ىفكي ثيحب « برعلا دنع

 شيرق هسراقت ىذلا ىديقعلا بيذكتلا ببسب ىتأي ديدهتلا نأ لاحلا ةعيبطب ضورفمل او
 ؟ قايسلا لوقي فيك نكلو . . هيلع رصتو

 ىتلا « دحاولا هللا ىف داقتعالا ةيضقب ةلصلا ةديعب - اهرهاظ ىف - ودبت ةيضق ضرعي هنإ

 ءىثل اذه نإ !؟ |دحاو اًهَلإ ةهالا لعجأ » : لوقت ىتلا شيرقل ةبسلاب ةليصألا ةلكشملا ىه

 ۰ , 7(! باجع

 ردق نإو قزرلا ف هيلع عسو نإ هللا ءاطع نم - ىلهاجلا - ناسنإلا فقوم ىه ةيضقلا

 : هقزر هيلع

 ىف نآرقلا هنع لوقي اک هنإف قزرلا یف هل طسبو همعنو همرکأف هبر هالتباام اذإ ناسنإلا امأف

 دبعلا سحأ اك « هللا دنع نم ءالتبا انآ ىلع ةمعنلا ىلإ رظني ال ! روخف حرف : ١ دوه ١ ةروس

 ركش نمو . رفكأ مأ ركشا : ینولبیل یبر لضف نم اذه :٠ لاقف مالسلا هيلع نایلض نمؤملا

 قزرلا نم هيدي نیب اب حرفی » امنإ . «  میرک ّینغ یہر ناف رفک نمو « هسفنل رکشی ناف
 ( قحا ريغب ضزألا ى رابكتسالاو ءاليفلا ىنعي انإ ةداعسلا ىنعي ال حرفلاب نآرقلا ريبعتو)
 الف اذِإو ٠ ! نمركأ ىبر : لوقيف » هنع ضار هنأل هاطعأ هللا نأ مهوثیو « ءالتبا هنأ سیو

 . . ناطيشلا ةمدخل هدصريو « اذاسف ضرألا ىف هب ثيعي ! ءاشي اک هلام یف فرصتی نأ هيلع

 .«ینغتسا هآر نآ « یخطیل ناسنإلا نإ ! الک » ! ینغتسا هنآ مهوث مادام یغطیو

 . °! صةروس() . :٤ رمقلاةروس( ) . 60 :ًأبس ةروس( 1 )

 . ١-۷ : قلعلا ةروس ( ۵ ) . ٤٠١ : لمللا ةروس ( ) ٤
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 سوئي ١ : اضيأ « دوه » ةروس ىف نآرقلا هفصي اک وهف هقزر هيلع ردقف هالتباام اذإ امأو

 اهعفرل هللا ىلإ هجوتي الو « رمت ىتح ةقئاضلل رصي الو « ! نناهأ ىبر لوقيف ٠ . . روفك

 . . هباًرفاک هتمحر نم اًطناق هلل هرهظ یوی لب «هتع
 بناجلا زربي قايسلاو . يطاخ روصت لع اّينبم اًنيعم اقرصت فرصتياّذإ نيلاحلا الك ىف هنإ

 قلعتي ال انه دسافلا روصتلا ناك نإو « فرحنملا روصتلا ىلع بترتي ىذلا فرحنملا ىكولسلا

 . ربدتلا ءارو ةنماكلا ةمكحل او هللا ريبدشب اهنإ هللا ةيئادحوب

 ءافعضلا ىلع حشلاب مستملا « لاملا هاجت ىلهاجلا كولسلاب ددنيف قايسلا ىضمي مث

 : لالا اذه ىف قحلا باحصأ ىلع تائتفالاو « نيكاسملاو

 كأ ثارتلا نولكأتو « نيكسملا ماعط ىلع نوضاحت الو « ميتيلا نومركت ال لب ! الك »
 . ( اج اًح لام لا نوبحتو ءان

 لام لالا نأ سحمي الو « هيقتي الو هللا یشخب ال بلق نم عبنت ‹ ةيفالخآ تافارحنا اهلکو

 فيك رظنيو « مهاتآ ايف مهولبيل - قيض وأ ةعس ىلع - هقلخ هحنمي هللا نأو « ءادتبا هللا

 لوحتيف « هتاذ ىف افده لالا لعجب انإ . مهاطعأ ام هاجت مهكولسو مهرعاشم نوكت

 . هكولسو هرعاشم دسفتو هدبعتست ةطلستم ةوهش ىلإ هيلع ذاوحتسالا
 هزر نآرقلا نكلو « ىداقتعالا روصتلا ىف فارحنا وه اًعيج تافرصتلا هذه ىف لصألاف

 ىف ىمتح فارحنا هعبتي روصتلا فارحنا نأ دكؤيل « ىقالحألا ىكولسلا بناجلا لالخ نم

 . كولسلا
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 ىلع ديكوتلا سفن اندجو « نيففطملا » ةروس ىهو « ةكم ىف تلزن ةروس رحآ ىلإ انتج اذإف
 : ىكولسلا بناجلا

 مهونزو وأ مهولاك اذإو « نوفوتسي سانلا ىلع اولاتكا اذإ نيذلا نيغفطملل ليو »
 نإ ! الك ؟ نيم اعلا برل سانلا موقي موي ؟ ميظع مول نوثوعبم مهنأ كئلوآ نظي الآ . نورسخي

 ‹ نيبذكملل ذئموي ليو . موقرم باتك ! نيجس ام كاردأ امو . نيجس ىفل راجفلا باتك

 ريطاسأ لاق انتايآ هيلع للتت ذإ « میثآ دنعم لك الإ هب بذکی امو . نيدلا مويب نوہذکی نیذلا

 .“«! نيلوألا

 نوفوتسي نيذلا نوففطملا هلوازي ىذلا فرحنملا ىقالحألا كولسلا اذهب ديدنتلاب ةروسلا ًادبت

 . ١-١۳ : نيفمطملا ةروس ( ) ١
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 ليكلا نورس مهإف نوعيبي نيذلا مه اوناك نإ امأ . نيرتشملا مه اوناك اذإ ةلماك مهقوقح

 . . لاملا نم ديزم ىلع لطابلاب !وذوحتسيو « مه اًقح سيل ام اوذخأيل نازيملاو

 قوقح ىلع تاتفالاو عشجلاب مستي « لاملا ءازإ فرحنم ىلهاج كولس ىرخأ ةرم هنإ

 ال ذإ « ىداقتعالا روصتلا ىف فارحنا نم كلذك عبانو . تاورثلا ميخضت لجأ نم نيرحتلا

 نيلاعلا برل سانلا هيف موقي ىذلا ميظعلا مويلا كلذل نوثوعبم مهنأ ءالؤه لاب ىن رطخب

 نع نولوقيو « نيدلا مويب ةحارص نوبذكيل مهنإ لب « ايندلا ىف ماع ىلع مهبساحيف
 هزربي ىذلا ليصألا ىديقعلا مهفارحنا وه اذهو ! نيلوألا ريطاسأ اهنإ هب مهركذت ىتلا تابآلا

 ىلإ ةياهنلا ىف لصيو « فرحنم ىقالخأ كولس لالخ نم ءدب ىداب هزربي هنكلو « قايسلا

 . ةدسافلا ةيديقعلا هروذج
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 ةيانع اهلباقي ‹ ةفرحنم ا ةديقعلل ىقالحألا ىكولسلا بناجل ا زاربإب ةحضاولا ةيانعلا هذه

 : ةحيحصلا ةديقعلل بحاصملا ‹ حيحصلا ىقالحألا كولسلا زاربإب كلذك ةحصضاو

 ١ نوضرعم وخللا نع مه نيذلاو « نوعشاخ مهالص ىف مه نيذلا « نونمؤملا حلفأ دق ‹

 تكلم ام وأ مهجاوز ىلع الإ نوظفاح مهجورفل مه نيذلاو « نولعاف ةاكزلل مه نيذلاو

 مه نيذلاو . نوداعلا مه كئلوأف كلذ ءارو ىغتبا نمف « نيمولم ريغ ماف « مایآ

 نيذلا نوثراولا مه كئلوأ . نوظفاحي ميتاولص ىلع مه نيذلاو . نوعار مهدهعو مہتانامأل
 نودلاح اهيف مه « سودرفلا نوثرب «'' .

 ءالوه فصت مث « نونمؤملا حلفأ دق ١ : ديكوتلا اذهب نينمؤملل حافلا ريرقتب أدت ةروسلاف

 ٠ نينمؤملا كئلوأل ىكولسلا بناج لا زاربإب ىت ىذلا لصفمل ا لوطملا فصولا كلذ نينمؤملا

 ةهج نم - ناميإلا نأو « ناميإلا ةرمث ىه ةهج نم تايقالحألا هذه نأ اًكضاو ءاجيإ اًيحوم

 . ةنونكملا ةديقعلا نع مجرتي سوملم ىلمع كولس وه ىرخأ
 نوکت ن : قداصلا نمؤملل رهظم وأ كلذف . مهتالص یف نوعشاح ءدٻ ئداٻ ما

 - هحورب هب الصتم « هبلق یف هل ارکاذ « هبرل اًدبعتم اهیف فقي تلا ةظحللا یهو - هتالص

 ىف امترارحو اهضبن عفتري ىتلا « لاب ةلصلا قدص نع ئي اب ةعشاخ هذه هتالص نوکت

 . ةالصلا ءانثأ

 وغلاف . نوضرعم وغللا نع مهن ىه « ةلالد تاذ ىرحأ ةيكولس ةفصب ةروسلا ىنثت مث

 . ١-١١ : نونمؤملا ةروس ( 1)
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 لقث نم اهرعشي اب « دحلا سفنلا ثروي حيحصلا ناميإلاو . ةداج سفن نع ٰىبني ال

 ال رخآ بناج نم وغللا نكلو . اًسوبع الو تاد اًبيطقت سيل دجلاو . هتيدجو فيلكتلا
 . هقلاخ مامأ ناسنإلا اهلمحي ىتلا ةنامألا مظعب روعشلا ةيدج عم ميقتسي

 « ةاكرلا وهو < مهاومآ ىف هللا قحل ةيساسحلا ممبولق ىف نوكت نأ دبال نينمؤم ا ءالؤه نإ مث

 لئاسلل « مولعم قح مهاومأ ىف نيذلاو ١ : اضيأ جراعملا ةروس هنع ربعت ىذلا قحلا وهو

 ماعط ىلع نوضاحت الو ميتيلا نومركت ال لب ! الك » : لباقم ىف كلذو «  مورحملاو
 . !«  ال ألكأ ثارتلا نولكأتو «نيكسما

 نیمزتلمو . هللا دودح نودعتي الف سنجملا تاقالع یف هللا رماوأب نیمزتلم اونوکی نأ دبالو

 . دهعلا نوعريو ةنامألا نوظفحيف « ةيعاهتجلالا » ممعاقالع ىف هرماوأب
 ء ةرملا هذه اهديعاوم ىف اهيلع ةظفاحملا ةيحان نم « ىرحخأ ةرم ةالصلل قايسلا دوعي مث

 . لبق نم ةبجاولا اهتفص ركذ نأ دعب
 انأك « اهنوثري « سودرفلا ف : ةمايقلا موي نينمؤملا كئلوأ ناكم نايبب قايسلا ىهتنيو

 ! ظوفح م قح

 ةيلمعلا ةمحرتلا ىه ‹ ةحضاولا ةيقلخلا ةغبصلا تاذ < اهلك ةيكولسلا رهاظملا هذه نإ

 ىكولس لمع وه نإ . . بسحف ريمضلا لخاد ىف ةنونكم رعاشم سيل نايإلاف . ناميإلل
 نأ « هسحع ىرن نيح وأ « ىلمعلا كولسلا كلذ ىرن ال نيح انل حي ثيحب « كلذك رهاظ

 !؟ كولس ىلإ لوحتي مل اذإ هتميق امو ؟نذإ ناهيإلا نيأ : لءاستن
H# FF 

 . امالس اولاق نولهاجلا مهبطاخ اذإو انوه ضرألا ىلع نوشمي نيذلا نحرلا دابعو »

 ااذع نإ منهج باذع انع فرصا انبر : نولوقي نيذلاو . اًمايقو ادجس مهرل نوتيبي نيذلاو

 نيب ناكو « اورتقي ملو اوفرسپ ( اوقفنأ اذإ نیذلاو . اماقمو ارقتسم تءاس اہنإ « امارغ ناک
 الو قحاب الإ هللا مرح ىتلا سفنلا نولتقي الو رحآ اإ هللا عم نوعدي ال نيذلاو . اماوق كلذ

 الإ ء اناهم هيف دلخيو ةمايقلا موي باذعلا هل فعاضي . اماثآ قلي كلذ لعفي نمو . نونزي

 اوفغ هللا ناكو . تانسح مہتائيس هللا لدبي كئلوأف اًلاص المع لمعو نمآو بات نم

 اورم اذإو روزلا نودهشي ال نيذلاو . اباتم هللا ىلإ بوتي هنإف اًاص لمعو بات نمو . (يحر
 نولوقي نيذلاو . انايمعو امص اهيلع اورجب مہر تایآب اورکذ اذإ نپذلاو . امارک اورم وغللاب

 . ۱۷-۱۹ : رجفلا ةروس ( ۲ ) . ۲۴-۲١ : جراعملا ةروس(۱)
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 ايب ةفرغلا نوزجم كئلوأ « امامإ نيقتملل انلعجاو نيعأ ةرق انتايرذو انجاوزأ نم انل به انبر

 . «  اماقمو ارقستم تنسح- <« اهيف نيدلاحخ « امالسو ةيحت اهيف نوقليو اوربص

 مثإلا رئابك نوبنتجب نيذلاو . نولكوتي مہر ىلعو اونمآ نيذلل ىقبآو ريخ هللا دنع امو . .
 مهرمأو ةالصلا اوماقأو « مهبرل اوباجتسا نيذلاو . نورفغي مه اوبضغ ام اذإو « شحاوفلاو

 ةئيس ءازجو . نورصتتي مه ىغبلا مباصأ اذإ نيذلاو . نوقفني مهانقزر امو « مهنيب ىروش
 هملظ دعب رصتنا نلو . نيلاظلا بجي ال هنإ . هللا ىلع هرجأف حلصأو افع نمف « اهلثم ةئيس

 ريغب ضرألا ىف نوغبيو سانلا نوملظي نيذلا ىلع ليبسلا نإ . ليبس نم مهيلع ام كئلوأف
 . «  رومألا مزع نمل كلذ نإ رفغو ربص نلو . ميلآ باذع ممه كئلوأ . قحا

 مه راحسألابو . نوعجهي ام ليللا نم ليلق اوناك . نينسحم كلذ لبق اوناك مهنإ . . »

 ." « مورحمل او لئاسلل قح مه اومأ فو . نورفغتسي

 ىهو . نايإلل ةحيحصلا ةروصلا اهعومجم نم فلأتت تافصلا نم ةفلتخ تاعومج اهنإ
 عقاولا ىف اه بحاصملا ىقالحألا كولسلاو « بلقلا ىف ةرقتسملا ةديقعلا نيب عمجت ةروص
 ءاحيإلا كلذ انيطعتو « اًكضاو ازاربإ ىقالحألا كولسلا زربت - ىرت اك - اهنکلو . دوهشملا
 كولس ةقيقحلا ىف وه - بسحف ةديقع هرابتعا ىلإ حنجن ام ارثك ىذلا - ناميإلا نأب ىوقلا
 . ! نايإلا اذه ةميق الف . . الإو « ىعقاو
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 كولسلا نيبو اهنيب لباقن نيح«ةلهو لوأل رظنلا تفلي ةيمالسإلا تايقالحلألا ىف ماه ءىش

 ! « قالحألا » وه هنونظيف ايثك سانلا عدخيو < ةرصاعمل ا ةياهاحجلا هيلع صرحت ىذلا ىبيذهتلا

 اهتروص ىف - اج ةبيرقلا ةيكولسلا تافصلا نم ريثك ىلع صرحت ةرصاعملا ةيلهاجلا نإ
 نوري مهو ةصاخ « سانلا نم ريثك اهب رهبنيل ىتح « ةيمالسإلا تايقالحألا نم - ةرهاظلا

 مازتلاب مهسفنأ اونعي نأ نود « نيملسم مهسفنأ نومسي نيذلا هيف شيعي ىذلا ىلاحلا ءاوخل ا

 نوبهنيو نوقرسيو نوشغيو نوبذكيف ! قالطإلا ىلع ةيمالسإلا تايقالحلألا نم ءيش

 بذكلا مهتنسلأ فصت مث . . سانلا قوقح نولكأيو دعولا نوفلخيو نوففطيو نوملظيو
 ةفاظن ىلع نوصرحم اًموق ةيبرخلا ةيلهاجلا كلت ىف سانلا ىري ايب !! ىنسحلا مم نآ

 . هرعأو هونقتأ المع اولمع اذإو . . دعولا نوفلخي الو نوشغي الو نوبذكي ال : لماعتلا

 ! موقلا اهب كسقتو اهنع نحن انيلخت « مالسإلا تايقالحأ هللاو هذه «مهسفنأ ىف نولوقيف
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 !نايبلا عضوم انهف . . اهب نوكسمتي ءالؤه نأ امأو ! كش الو معنف . . اهنع انيلخت اننأ امأف

 هرعاشم لكو ناسنإلا تافرصت لك لمشي لماش ءيش ىنآرقلا موهفملا ف قالحألا نإ

 ةحاسمب ةددحخ تسيل ىهف . رمضلا لخاد سجهي ىذلا سجاملا ىتح . . هریکفت لکو

 ةرئاد نع جري نأ نكمي دحاو لمع - مالسإلا ىف  دجوي الو . . نيعم لمعب الو ةنيعم

 یھ قالخآ هل مالکلاو . عوشجلا ىه قالخأ امن  تايآلا ف انيأراك  ةالصلاف . قالحآلا

 عم لماعتلاو . هتامرحو هللا دودحب مازتلالا ىه قالخأ هل سنجلاو . وغللا نع ضارعإلا

 نيب طسوتلا ىه قالحخأ هل قافنإلاو . دهعلا ةياعرو ةنامألاب ءافولا ىه قالخأ هل نيرحتآلا

 . سانلا نيب ىروش رمألا نوكي نأ ىه قالخأ اه ةيعامجلا ةايحلاو . فارسإلاو ربتقتلا
 ىه قالخأ هعبتتسي ءادعألا نم ناودعلا عرقوو . حفصلاو وفعلا ىه قالخأ هل بضغلاو

 تسيل ملسملا ةايح ىف دحاو ءيش دجوي ال اذكهو . . اذكهو . . ناودعلا در ىأ « راصتنالا»

 . . ةبحاصم ةيقالخأ ةلالد هل تسيل دحإو ءيش الو « هفَيكت قالحأ هل

 تسيلو هلل ىه ىنارقلا موهفملا ىف قالحألا نأ  مهألا وهو  رحآلا رمألاو . . رمآ اذه

 ! هللا ريغ دحأل الو « رشبلل

 .. هلل . . سنجلا تاقالع ىف تامرحملا ءاقتاو هلل . . دهعلاب ءافولاو . . هلل . . قدصلا

 . . لمعلا ناقتإو . هلل . . ملظلا نم راصتنالاو . هلل . . حفصلاو وفعلاو . هلل . . ةاكزلاو

 : هاضر ىلإ اعاطتو . . ىوقتو ةيشحخ . . هدحو هل مدقت . . هللةدابع اهلك اهلك هلل

 . ٩ ههجول اصلاح ناك ام الإ لمعلا نم لبقي ال هللا نإ »

 : هللا عم دقعت ةقفص ىه نإ . . ةراسخلاو بسكلل ةيرشب ةقفص تسيل اهنإ

 اولتقت الو اًتاسحإ نيدلاولابو ايش هب اوکرشت الأ : مکیلع مکبر مرح ام لت اولاعت : لق »

 الو نطب امو اهنم رهظ ام شحاوفلا اوبرقت الو « مهايإو مكقزرن نحن قالمإ نم مكدالوأ
 لام اوبرقت الو . نولقعت مكلعل هب مكاصو مكلذ . قحلاب لإ هللا مرح ىتلا سفنلا اولتقت

 اًسفن فلكن ال طسقلاب نازيملاو ليكلا اوفوأو « هدشأ غلبي ىتح نسحأ ىه ىتلاب الإ ميتيلا
 مکلعل هب مکاصو مکلڈ . اوفو هللا دهعبو « یہرق اذ ناک ولو اولدعاف متلق اذإو « اهعسو الإ
 مكلذ . هلیبس نع مكب قرفتف لبسلا اوعبتت الو هوعبتاف (ميقتسم یطارص اذه نو . نورکذت

 iT نوقنت مکلعل هپ مکاصو

 . ٠١١-٠١۳ : ماعنألا ةروس ( ۲) . داهحلا باثك - یئاسنلا هجرخآ ( ۱ )
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 نذإ وهف ميقتسملا هللا طارصل اًعابت نمؤملا هب مزتلي ىذلا لماشلا ىقالحلالا قاثيملاوه كلذ
 . . لاحب اهنع لصفني ال اًيساسأ اًطابترا اهب طبترم « ةديقعلا نم ءزج

 ةيلهاجلا «تايقالخأ» ىف رظننلف ةيمالسإلا قالحألا نع نيرمألا نيذه انفرع اذإو
 . .ةرصاعملا

 لماش موهفم - اهيلإ ةيحيسملا لوخد تقو - تاقوألا نم تقو ىف ابروأل ناک دقل

 لليفايكم ءاج مث ! رمألا عقاو ىف ادب قبطي م هنإ لق وأ « ًاليوط شعي مل هنکلو . . قالحألل
 ! قالحألاب اه ةقالع ال ةسايسلا نإ : نولئاقلا لاقو ًأدبم عدعباف

 ىلع تاضارتعا تماقو .. ةيوبرلا ةيلامسأرلا دلوم عم ةيعانصلا ةروثلا تءاج مث
 . . ةيداصتقا رومأ هذه نإ : لوقت تاحيصلا تماقف « هللا دنع نم مرح وهو ابرلا مادختسا

 ! قالحألاب هل ةفالع ال داصتقالاو

 : برغلا لاقو . . مويلا ضرألا هجو معت ىتلا ةعشبلا ىسنجلا للحتلا ةكرح تءاج مث
 ! قالحألاب ةقالع اه سيلو ! ةيجولويب ةلأسم هذه

 ؟ « قالحتالا « نم مهدنع یقب اذایف

 ءافولاو « ءاطعلاو ذحألا ةنامأو « لوقلا ىف قدصلاو « حمسلا لماعتلا اذه ىقب

 . . لمعلا ناقتاو «ديعاومل اب

 نإ ! الك ! ىقالخأ عزاوب اهعنصت ال ابروأ نكلو . . كش الو ةليج ءايشأ اهلك هذهو
 نم عقوتملا حبرلاو « نوبزلا ىلع صرحا اهفده . . ريبعتلا حص نإ « ةيراجت قالخأ » ىه
 ! كولسلا كلذ ءارو

 . . رخآ قيرطب نكم حبرلا نأ ىبروألا ىأر وأ « ةنومضم « ةسيرف » نوبزلا ناك اذإ امأ

 ‹ جونزلا عم اكيرمأ « قالخأ » ىلإ رظنإو ! قالطإلا ىلع ةيئاسنإ ال لب . . نذإ قالحأ الف
 فشكت ىتلا « قالحألا » روص نم اهربغ تارشعو <« ايقيرفإ بونج ىف ضيبلا « قالو
 ! تاملظلاو ملظلا ىف ةلغوملا ةيلهاجلا هذه ىقيقحلا ندعملا نع
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 ! ربك انتيلوئسمف . . نحنامأ

 ةيلهاج نم اًمالظ رثكأ ةيلهاج ىف شيعن مث « لماشلا ىنابرلا جاهنملا اذه كلمن نحن
 نورقلا ىف ضفر ذنم . . هيلإ ئفي ميقتسم طارص الو « ىنابر جاهنم هل سيل ىذلا برغلا
 . . هللا ىده ىف لخدي نآ یطسولا
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 ! دمحم ةمأ - نحن انن معزن مث . . مالسإلا ميلاعت لك ةيلمعلا انتايح ىف فلاخن نحن

 ! نوملسم اثنأو

 ‹ ضزألا لك ىف ناوهاو لذلا مهشوانتي « اذكه « نيملسملا » لاب ام : لءاستن حورن مث

 ؟ ريصن الو مه نيعم الو

 !؟ قالحخأ الب نوملسم

 ؟ نوکی كلذ هللاب فيك

 ىف یکولس دیصر اه سیل ‹« بلقلا یف ةنونكم رعاشم نيدلا اذه ناک یتمو . . یتمو

 ؟ ضرالا عقاو
 مه تناك . . ىقلخ عباط ىذ ىلمع كولس ىلإ مهمالسإ نوجرتي نوملسملا ناك نيح

 . ةيرشبلا دايق مه ناكو « ضرألا ىف ةبلغلا
 الو ىلمع كولس الب نيملسم اونوكي نأ نوعيطتسي منأ نوري « نوملسملا » راص نيحو

 ممألا مهيلع تعادتو . . ضزألا ىف لذلاو ناوملا نم مہاصأ ام مهباصأ . . ةيمالسإ قالحأ

 فلا ذنم - ملسو هيلع هللا یلص - هللا لوسر ثدح اک . . اهتعصق ىلإ ةلكألا ىعادت |ک

 ! ماع ةئاهعبرأو

 نحن ةلق نمأ : اولاق . اهتعصق ىلإ ةلكألا ىعادت اک ممألا مکیلع یعادت نأ كشوی»

 .« ! ليسلا ءاثغك ءاثغ مكنكلو ! ريك متن لب : لاق ! هلا لوسر ای ذئموی

 . . ديدج نم اننيد ىلع فرعتن نأل ةجاح ف اننإ

 .. ملسو هيلع هللا ىلص-هلوسر ةنسو هللا باتك: ةليصألا ةيفاصلا هرداصم نمم هيلع فرعتن

 . . ديدج نم مالسإلا ىلع انسفنآ ىبرن نأ جاتحن مث

 : ناسللاب لاقت ةملك سيلو . . ّينامأ سيل مالسإلا نإ

 هللا نود نم هل دمت الو هل زي اوس لمعي نم ! باتکلا لهآ نام الو مکینامأب سیل »

 ةنجلا نولخدي كئلوأف نمؤم وهو ىشنأ وأ ركذ نم تاحلاصلا نم لمعي نمو . اريصن الو اًيلو
 . « قن نوملظی الو

 . ةايحلا عقاو ىف حلاص لمعو « بلقلا ىف ةديقع

 هيف اوعقو ام نيملسلا نع عفري ىذلا اذهو . . ةيقيقحلا هتروص مالسإلا ىطعي ىذلا اذه

 : نارقلا ىف درو اک ةمذ الو الإ مهبف بقري ال ودع دی یف ناوهو ةلذم نم

 . ۱۲۳-٠١٤١ ءاسنلا ةروس (۲) . محالملا باتك دواد وب هجر ( ۱)
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 ١ ةمذ الو الإ نمؤم ىف نوبقري ال «< .

 . " « اوعاطتسا نإ مکنید نع مکودری یتح مکنولتاقی نولازی الو »
 « ربكأ مهرودص ىفخت امو « مههاوفأ نم ءاضخبلا تدب دق . متنع ام اوڏو ..»

 ال هترمثو مالسإلا ةقيقح ىه ىتلا قالحأألاو لمعلا كولسلاف . . ةيبرت ريغب رمألا متي نلو

 . هللا نم قيفوتب ةوجرملا اهراهث ىتؤت ىكل دهجلا لك اهيف لذبي ةيلمع ةيبرت ريغب متت
 ىف ةماقتسالاو دهعلاب ءافولاو ةنامألاو قدصلا ىلع كلفط ئشنت نأ عيطتست ال كنإ

 نك : كمفب هل لوقت نأ درجمب - مالسإلا تايقالخأ ضعب كلتو - لمعلا ىف دحلاو لماعتلا

 . خلإ . . . دهعلاب اًيفو نك . اًنيمآ نك . اًقداص

 . . . دهعلاب ءافولاو ةنامأالاو قدصلا ىلع هدّرعت ىتح ةليوطلا ةرباثملا ىلإ رمألا جاتحجب انإ

 . . هللا باقعو هللا باوثو هللا ةباقرب مئادلا ريكذتلا عم . خلا

 ىتح - ةوسألاو ةودقلا هسفن نم اًيطعم - ملسو هيلع هللا ىلص - لوسرلا لعفي ناك كلذك

 . مهيلع هللا ناوضر هتباحص . . نينمؤملا نم لوألا ليجلا ىّبر

 اوآر نيح رشبلا بولق مالسإالل تحتفتو . خيراتلا ىف اوعنص ام اوعنص ةيبرتلا هذهيو

 . مهرعاشمو مهراكفأو موقلا ءالؤه تافرصت ىف ةلثم ةيلاعلا هتايفالخأو ىلمعلا هكولس

 . . لدبتي الو ريغتي ال . . قيرطلا وه قيرطلاو

 ‹ ةيلاعلا ناميإلا تايقالخآ نعو « ةهيركلا ةيلهاجلا تايقالخأ نع نآرقلا انثدحي نيحو
 . . قالحألا هذہب نوكي مالسإلا نأو « قالحألا كلتب نوكت ةيلهاجلا نأ انيلإ ىحوي

 . . هللا الإ هلإ الب ةلصلا قيثو . . ةديقعلا سرد نم اءرج قالحألا سرد نوكي كلذبو

(۳ 

 )١( ةرشبلا ةروس : ۲۱۷ . )١( ةرقبلا ةروس : ۲١۷ . ) )۳نارمع لآ ةروس : ١١۸ .





 ةكاروشلا رم جدام





 ةكلاروشلا رم جدام

 اهنإ فيكو « ةيكملا روسلا اهوانتت ىتلا ىربكلا ةتسلا تاعوضوملا نع قبس [يف انثدحت

 ٠ سوفنلا ىف اهخيسرتو ةحيحصلا ةديقعلا حيضوتل لئاسو اهلكو « ةديقعلاب ةلصتم اهلك

 صصقب لصتي وأ « نييبنلاو باتكلاو ةكئالملاو رحخآلا مويلاو هللاب ناميإلاب لصتي ام اهنم ءاوس

 . هللا الإ هلإ ال تايقالحخأ وآ ناطيشلاو مدآ ةصق وأ ءايبنألا

 نم ىه اهمسقن ىتلا ةيعوضوملا تايسقتلا هذه نأ ءدب ئداب فرعن نأ ىغبني نكلو

 هنأ ىأ ! نآرقلا ىف ةيونعملا ةبوبملا ةروصلا هذه ىلع دوجو اه سيلو « طقف ثحبلا تارورض

 . اذكهو . . رحتألا مويلاب ناميإال رخآ بابو « هللاب ناميإلل نآرقلا ف لقتسم باب دجوي ال

 ىلإ كلذ دعب دوعن نأ دبالو « ثحبلا ةرورضل تاديرجتلاو تاميسقتلا هذ رطضن نحن اإ

 ذئنيح دجنسو . هنم ةرشابم انتارثأت ذخأنو « لزنأ اك ةيعقاولا هتروص ىلع هولتن « هتاذ نآرقلا

 ىف عقوي « اهنع انثدحت ىتلا اهلك رصانعلا هذه نم مكحم جازم ميكحلا ىنابرلا لیزنتلا نأ

 اذه ىلإ هلخدم ريبخلا فيطللا ملعي « ىرشبلا بلقلا راتوأ ىلع ًداماكتم اًعيقوت ةرم لك

 . . هيف هرثأتو بلقلا
 انرشأ ىتلا ةتسلا تاعوضوملا هذه نع ةيكم ةروس لك ثدحتت نأ ىرورضلا نم سيلو

 نم سيل هنأ اك . لقألا ىلع اهنم اًدحاو لوانتت نأ دكؤملا نم ناك نإو لبق نم اهبلإ

 ق اهنع انثدحت ىتلا هتاليصفت لكب هلواننت نأ تاعوضوملا دحأ ةروسلا لوانثت نيح ىرورضلا

 رمألا اذهو . ريدقت لفأ ىلع اهضعب لوانتت نأ دبال اهنكلو « باتكلا اذه نم لوألا مسقلا

 نم ناتنثا ناتروس لثامتت ال ثيحب « نارقلا ىف ظوحلملا عيونتلا ناولأ نم نول وه هتاذ

 نیتروس یف ةدحاو تايئزجلا نوکت نیح یتح لب . تایئزحج ا ضعب یف اتہہاشت نإ و نآرقلاروس

 امك « ةرم لک یف اصاخ اوج یطعت ٹیحب ‹ ةرم لك یف فلتخت اهضرع ةقيرط نإف « رثكآ وأ

 هذه ةيمهألو . ىرحألا روسلا نع اهزيمت روسلا نم ةروس لكل صصختلا نم اًبول ىطعت

 . باتكلا نم اًصاح الصف اه اندرفأ ةرهاظلا

 اهوط ىلع - ةصصختم ماعنألا ةروس دجنسف فحصملا ىف اهبيترتب ةيكملا روسلا انعبتت اذإو
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 لسرلا نعو « ةمايقلا دهاشم نع تاراشإ دورو كلذ ىفني الو . ةيهولألا ةيضق ىف -
 ةيضقل ةصصخ ىركلا ةحاسملا نكلو . . اهربغو « هللا الإ هلإال تايقالخأ نعو « نيقباسلا

 . اهبناوج عيمج نم ةيهولآلا
 مث . ةمايقلا دهاشلو ناطيشلاو مدآ ةصقل ضرع لوطأ ىلع ىوتحتف فارعأالا ةروس امأو

 الو . نوعرفو ىسوم ةصقل لوطم ليصفت عم ءايبنألا صصق نم ةعومجج كلذ دعب ءىجت
 . خلإ . . ةكئالملاو نجلا ىلإ تاراشإو ةيهولألا نع رشابم ثيدح اهيف دري نأ كلذ ىفني

 برعلا ىكرشم فقومو ةيهولألا ةيضق نع اهنم ربكألا مسقلا ف ثدحتت سنوي ةروسو

 نوعرف قرغب ىهتني نوعرفو ىسوم ةصق نم ا۶زج ضرعت مث « حرن ىلع جرعت مث + اهنم

 . اهنم نيكرشملا فقومو ةيهولألا ةيضق ىلإ دوعت مث هدسجب هتيجنتو
 نم نيبذكملاو لسرلا نيب راوحلا ىف ليصفت عم ءايبنألا صصق ىف ةصصختم دوه ةروسو

 تاذ دروت ءارعشلا ةروسو دوه ةروسو فارعألا ةروس نآ ركذن ةبسانلا هذہبو . مهموق
 نیب حضاو قرف كانهف كلذ عمو ‹ بيعشو طولو دوملو داعو حون صصق : صصقلا

 اذكهو . زيكرتلا طقنو تاليصفتلاو ماعلا وحلا ف ثالثلا روسلا نم لك ىف ضرعلاروص

 . " نآرقلا ىف امتاذ تاعوضوملا دورو رركت اهم لئامتت الو روسلا هباشتت

 بسن ةديقعلاب ةقاعتملا تاعوضوملا نم جازما تاذ اهيف « رصقآ روس كلذ دعب یتات مث

 ىف هنأ نآرقلا عم ئاد ناسنإلا سجي ثيحب . ةرم لك فديدج ضرعبو « ةرم لك ىف ةفلتخم

 ! ديدج ضرع لك و ةظح لك ىن هللا عم شيعي هنأو  ماودلا ىلع ددجتم وج
 اياضق نآرقلا جلاعي فيك ىرنل ةيكملا روسلا نم حذامنلا ضعب انه ضرعتسن فوسو

 رصانع ىلإ عوضوملا مسقت ىتلا ةيديرجتلا ةيلقعلا انتقيرط ىلع أل « ةعيبطلا ىلع » ةديقعلا

 هدكلو « ةرم لك ىف فلتخب الماكتم اًقفاوتم تح ىطعتل تاعيقوتلا عمجتت فيكو ! تادرفمو
 . هللا ىلإ لصي . . ةياغلا سفن ىلإ ةياهنلا ىف لصي

 ءاطعإ - اهعضوم ىف ىتأت نيح ةيندملا جذانلا الو - جذامنلا هذه ضرع نم دوصقملا سيلو

 ىنكلو ةفورعملا هرداصم ىف هيلإ عجريلف ريسفتلا دارآ نمف . « ريسفتلا » ناولأ نم نول ىأ
 فالتحا نايبو « ام وانني ىتلا تاعوضولا ةج لاعم ىف نآرقلا ةقيرط نايبل جذامنك طقف اهضرعأ
 . عوضوملا دحتإو فدهلا دحتا نإو ضرعلا قئارط

 )١ ( ىلاتلا لصفلا رظنا .
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 نيب فالخ ةروسلا فو . دعرلا ةروس جذانلا نم ترتخا ام ةمدقم ىف ترتخا دقلو

 لئالدلا نم كانهو . ةيكم اهن لالظلا بحاص حجر دقو . ةيندم وأ ةيكم اهنوك ىف نيرسفملا

 ا دقو . نكمم ريغ لماكلا عطقلا ناك نإو « نظلا اذه حجري ام

 عئار دشح ىلع لمتشت « اًيبسن اهمجح رغص عم « األ - ةيكم اوك ىلع قفتملا

 هؤ ام ةيواملا يرخأل روسلا ىف هذه هتروص ىف عمجتي ال دق ةديقعلاب ةلصتملا تاعيقوتلا

 ! ىعم اهيف ىراقلا كرشأ نأ تببحأ ةصاخ تاعاقيإ ىسفن ىف اه نأ ىلإ ةفاضالاب « لوطلا

 حجرالا وه ةيكم اهنوكو ] عطقلا ليبس ىلع ةيندم ةروس اأ مايألا نم موي ىأ ىف نيبت اذإف

 ثيدح نإ لبق نم انلق دقف . عضولا ىف اًتيش ريغي نل كلذ نإف [ ةظحللا هذه ىتح ىدنع

 ىتح ةديقعلا نع ثدحتي ةيندملا ةرتفلا ىف نآرقلا لظ لب « ةيكما ةرتفلا ءاهتئاب هتني ل ةديقعلا

 ! نآرقلا نم تلر ةيآ رخآ

 نوكت نأ متحتي ال ىدنع ةصاخ تارثأتل رطاف ةروسو نامقل ةروس كلذك ترتخاو

 كاطع ىلا مذا دجعتف تدر تیر ! نات هلک نالا کلو ا کات لک ع ةد چرب

 لكل ديدج ائاد اهيف لظيو « ذحآأت نأ تنأ قيطت ام ردقب كيطعت لب . ديرت

 ‹ هب تيتأ ىذلا ءانإلا ردق ىلع كيطعيف هنم فرتختل هيلإ بهذت رحازلا رحبلا ىهف . ديزتسم

 ! كاطعأل ركأ ءانإب تئج ولو
 : هللا تاملك دفنت الو رحبلا دفني لب

 نتج راو یر تاملک دنت نآ لبق رحبلا دغتل یبر تاملکل اادم رحبلا ناک ول لق

 . 7« اًددم هلثمب

 تاهلك تدفن ام رحب ةعبس ہدعب نم هدمي رحبلاو مالقآ ةرجش نم ضرألا ىف ام نآ ولو »

 .' ٩ میکح زیزع هللا نإ . هللا

 الو هتدج ىلبت ال . . » نآرقلا فصو یف لوقیذإ- ملسو هيلع هللا ىلص - هللا لوسر قدصو

 . مالسلاو ةالصلا هيلع لاق اك وأ « هبئاجع دفنت

 . ۲۷ : ناقل ةروس ( ۲ ) . ٠٠۹ : فهکلا ةروس ( ۱)

 . نآرقلا لئاضف باتك ۔ یماردلا هجرحخآ (۳)



 دتعتلا روس

 ال سانلا رثكآ نكلو قحلا كبر نم كيلإ لزنأ ىذلاو . باتكلا تايآ كلت . رمل »
 سمشلا رخسو شرعلا ىلع ىوتسا مث اهنورت دمع ريغب تاوامسلا عفر ىذلا هللا . نونمؤي

 وهو . نونقوت مكبر ءاقلب مكلعل تايالا لصفي رمألا ربدي . ىمسم لجأل ىرجي لك رمقلاو

 ‹ نينثا نيجوز اهيف لعج تارمثلا لك نمو « اراڄآو ىساور اهيف لعجو ضزألا دم ىذلا

 ‹ تارواجتم عطق ضرالا ىو . نوركفتي موقل تايآل كلذ ىف نإ « راهنلا ليللا ىشغي

 یف ضعب ىلع اهضعب لضفنو دحاو عاب ىقسي ٌناونص ليخنو عرزو « بانعأ نم تانجو
 ىفل انئأ اًبارت انک اذإآ : موق ٌبجحف بجعت نإ و . نولقعي موقل تايآل كلذ ىف نإ . لكألا

 باحصأ كئلوآو ‹ مهقانعأ ىف لالغألا كئلوأو « مهرب اورفك نيذلا كئلوأ !؟ ديدج قلح

 . «نودلاخ اهيف مه رانلا

 « ةلاسرلاو ىحولل نيكرشملا برعلا راكنإ ىه ةروسلا هذه اهجلاعت ىتلا ةيسيئرلا اياضقلا

 ةيآب مهيتأي نأ - ملسو هيلع هللا ىلص - لوسرلا نم خللا مهبلط مث « ثعبلل مهراكتإو ٠

 . ةيالا كلت لوزن ىلع مهنايإ قيلعتو

 لوسرلا مامتهاو « ةيآلا بلط ىف حاملا ناك دقف . ةيكم ةروس اهآ حجري ىذلاوه اذهو

 ىتلا ةيألا مه لزنأف مم باجتسا هللا نأ ول هينتو بلطلا اذهب ملسو هيلع هللا لص

 : لالملا ليبس ىلع ةيكلا تايآلا هذه هيلإ ريشت اك ىكملا دهعلا ىف ناک اذه لک . . اهنودیری

 ىف الس وأ ضرألا ىف اًقفن ىغتبت نأ تعطثسا نإف <« مهضارعإ كيلع ربك ناك نإو ١

 امنإ . نيلهاجلا نم ننوكت الف « ىدهلا ىلع مهعمجل هللا ءاش ولو ! ةيآب مهيتأتف ءامسلا

 ةيآ هيلع لزن االول : اولاقو . نوعَّجْري هيلإ مث هللا مهثعبي ىتوملاو . نوعمسي نيذلا بيجتسي

 .' « ! نوملعي ال مهرثكأ نكلو ةيآ لزني نأ ىلع رداق هللا نإ : لق ! هبر نم

 . ۳۷ ۳١ : ماعنألا ةروس (۱)
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 ًأشن نإ . نينمؤم اونوكي الأ كسفن عخاب كلعل . نيبملا باتكلا تايآ كل . تط »

 . «  نيعضاخ اه مهقانعأ تلظف ةيآ ءاهسلا نم مهيلع لزنن

 . « . . نولوألا ام بذك نأ الإ تايآلاب لسرن نأ انعنم امو »

%# #%# 

 تناك ءاوس « اهيلع درلل ىدصتتو ةروسلا اهجلاعت ىتلا اياضقلا ىه كلتف لاح ةيآ ىلع
 ؟ اهتجلاع فيكف . . ةبلدم وأ ةيكم

 درجملا نهذلا بطاخت ال ةقيرط . اياضقلا اذه ةح لاعم ىف ةصاخلا هتقيرط نآرقلل نإ

 عنمي الو . نادجولا قيرط نم - هبطاخت ام لوأ _ هبطاختو . هلك « ناسنإلا » بطاخت اهنكلو

 نادجولاو اياد هبطاخت نإ ء اًدرفنم هبطاخت ال اهنكلو < رمألا ىف ةكراشملل هلقع وعدت نأ اذه

 لچاَسُم درج ال « اہہ ناہیإلل اگرحتم ‹ ةيضقلاب ااعفنم ىقلتلا یف هرود ذخأیف « شاجتسم
 ! ناهربلاو قطنم اب اهيف

 قلخ ىذلا هللاف . هللا اهقلخ امك ةيرشبلا ةرطفلل بيجتسي وهف كلذ عنصي نيح نآرقلاو

 اًثعابو اه اًييحو <« اه اًبيجتسم « اهدق ىلع ًالصفم نآرقلا اذه لن ىذلا وه ةرطفلا هذه

 . نآ ی اًموقمو

 ملعي هللا نكلو . . ناميإلا ةيضق ىف هرود هلو « كش الو ةرطفلا هذه نم ءزج لقعلاو

 هدحو لمعي نأ نكمي هنإ « ةايحخلا » » اياضق نم ةيضق لوانتي نيح لقعلا اذه ةمزاللا طورشلا

 ال انهف . نوكلا ننس نم ةنس ىلع فرعتلاوه هرود نوكي نیح - هدحو لمعي نأ یغبنی لب -

 نإ ! ةيضقلا هذه هاجت اًتيعم « اًمقوم » ذختي ال ناسنإلا نأل « لاج نادجولل نوكي نأ ىغبني

 < فرعتي » انإ اهيلع ربثأتلاوأ اهرييغت عيطتسي الو « اهيف ناسنإلل لحد ال ةينوك قتئاقح ىه

 . ( )-٤ رفصلا تحت ةعبرأ ةجرد ىف دمجتي ءال

 . (, ديا ) نيجورديإلا نم نيردقو نيجيسكوألا نم ردق نم نوكتي ءاملا

 نأ - دارأ نإ - هل ئيت ىتلا ةفرعملا رود الإ كلت وأ ةيضقلا هذه ىف ناسنإلا رود ام

 ؟ ضزألا ةرابع ىف اهمدختسي
 فرعتي انه هنإ . كلذ نع فلتح « ةايحلا » اياضق نم ناسنإلا فقوم نكلو

 اهروجف اهمهأف « اهاوس امو سفتو ١ « اروفك امإو اًركاش امإ ليبسلا هانيده انإ» :راتخيل

 . :  ناسنإلا ةروس ( ۳ ) . ۵٩۹ : ءارسإلا ةروس ( ۲ ) . [ ١-٤ ] ءارعشلا ةروس ( ) ١
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 ١ «اهاسد نم باخ دقو ٤ اهاكز نم حلفآ دق ‹ اهاوقتو

 هدحو سيل وأ ي ىلە

 ‹ رارقلا ذاا ةظحل وأ « رايتحلالا ةظحل نأو « هعومج ىف « ناسنإلا » راتخم انإ ! راتني ىذلا

 ذاختا مدخي مداخ ذئدنع لقعلاو « هلاعفنا ةمق ىلإ نادجولا اهبف لصي ىتلا ةظحللا ىه

 ! !ارارقلا

 لقعلل نولعجي نيذلا « نيينالقعلا » بجعي ال مالكلا اذه نأ لاحلا ةعيبطب ملعأ انأو

 لقعلا ناك نيأ اوعاطتسا نإ نوينالقعلا انل لقيلف نكلو . ةايحلا اياضق لك ىف ةرادصلا ناكم

 نم ةرم لك ىف مدقتو « لاشلا ىصقأ ىلإ نيميلا ىصقأ نم امتايلهاج ىف طبخت ةيرشبلاو

 ررقي امك « الدج ءىش رثکآ ناسنإلا ناکو » !؟ كانه نمو انه نم اهطبخت هب رربت ام نيهارلا

 !! ناهربلاو ةجحلا هل قوست ىتلا « لدحجلا ةادآ وه لقعلاو « "نآرقلا

 وه وأ . ةايحلا اياضق نم ناسنإلا فقوم ةقيقحلا ىف ررقي ىذلا وه كرحمتملا نادجولا انإ

 ! ءاوس لالضلا ىفو ىدهلا ف . . نادجولا عم لعفنملا لقعلا

 - مث نم - ميقتسيف « ىدا قيرط ىلع [ميقتسم نادجولا نوكي نأب نآرقلا مت كلذلو

 . نايإلا ةيضق نم ناسنأإإلا فقوم
 وه - نادجولا عم لعفنيل كلذك لقعلا كيرحتو - نادجولا كيرحتل ربكألا بابلاو

 نیبتي یتح مهسفنآ ینو قافآلا ف انتایآ میرنس » : لاج لک یف ةينابرلا ةردقلا تايآ ضرع
 .« قحا هنآ مه

 ىحولا اياضق انيديأ نيب ىتلا ةروسلا جلاعت ةيآلا هذه هنيبت ىذلا جهنملا اذه للعو

 ! ناميإلا ةيضق اهيلع نوكرشملا قلعي ىتلا ةيالاو « ثعبلاو « ةلاسرلاو

 سالا رثكأ نكلو « قحلا كبر نم كيلإ لزنأ ىذلاو « باتكلا تايآ كلت . رلآ ١
 . ¶ نونمۇي ال

 سفن نم .“ اهنم مكمالك نوغوصتو اهب نوقطنت ىتلا فرحأالا هذه نم نوكم باتكلا
 مكلدي الآ ؟ باتكلا اذه ىف اهريغ - مکتنسلا ىلع - ام اب اف . انومدختست یتلا تاماخلا

 زاجعإلا نإ ؟ رشبلا نم ادحأ سيل نآرقلا اذه لئاقلا نأ ىلع مكلدي الأ ؟ ءىش ىلع كلذ

 . 6۴ : تلصف ةروس( ۳) :٥٤ . ٠0 فهكلا ةروس ( ۲) . :۷-٠١ سمشلاةروس( ۱)

 اهدعب ءىجتو « روسلا ضعب حتتفم ىف ءىجت ىتلا فرحألا رينسفت ىف اهيلإ حيرتسأ ىتلا ةلالدلا هذه ( ) ٤
 نيقيلاو « لاح ىأ ىلع ىنظ ليلد وهو . . « باتحلا تايآ ١ وأ « ركذلا » وأ « نآرقلا » ىلإ ةراشإ ةرشابم

 . هللا هملعي
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 نوبطاخملا برعلا اب ملكتي ىتلا ريغ ىرخأ انورح مدختسا هنأ نم اًعبان سيل نآرقلا اذه یف

 « ميناسل ىف ةدوجوملا امتاذ فورحلا هذه « ىنابرلا مادختسالا ١ نم عبان وه امنإ . ةرم ل وأ هب

 كيلإ لزنم نذإ وهف . هلثمب ىتأي نأ رشبل ىنستي ال زجعم ديرف ءانب ةماخلا سفن نم اذإف
 اهتجاح مدعو ةيضقلا ةهادب عم « نونمؤي ال سانلا رثكأ نكلو » « قحلا » وهو « كبر نما

 ! ناهربلا نم ديزم ىلإ
 نوكرشملا اهركني ىتلا ىلوألا ةيضقلا ررقي « تقولا تاذ ىف مساحلا ئداملا بولسألا اذهب

 . اهب« نونمؤي ال » مہا وهو « اهنم مهفقوم كلذك ررقيو « ىحولا ةيضق ىهو

 نوئطخ مهأ - ىلقعلا ليلدلاب - مح نيبيل كلذ مهفقوم ىف « مهشقاني ١ ن نم الدب مث

 ! ةرملاب ةديدج ىرخأ ةيضق ىلإ لقيو ةلج ةيضقلا كري هنأك هب اذإ « ءىش ىلع اوسيل مهنأو

 . . رمقلاو سمشلا ريخستو « شرعلا ىلع ءاوتسالاو « قلخلا ةيضق

 رمقلاو سمشلا رخسو شرعلا ىلع ىوتسا مث اهنورت دمع ريخب تاوامسلا عفر ىذلا هللا »

 . ٩ یمسم لجل یری لک
 !؟ در رغب ةقلعم ىلوألا ةيضقلا كرت لهو ؟ ةفلتخ ةديدج ةيضق اًح ىهأ نكلو

 !  هتقيرط ىلع اهج اعي نآرقلا نكلو ةقيقحلا ىف اهتاذ ةيضقلا اهنإ ! الك

 ىف ةيضقلاف ! ةيضقلا حاتفم وه كلذو . . « هلا » : ةلالجلا ظفلب ًادبت ةيناثلا ةيالا نإ

 ةقيقحب مهلهج ىه هللا اهملعي ك - اهتقيقح ىف اهنكلو . ىحولل برعلا راكنإ ىه اهرهاظ

 هقلخ نم دحأ ىلع اًباتك هللا لزني نأ اوبرغتسا ام ةفرعملا قح هللا اوفرع مهنأ ولف ! ةيهولألا

 . . راكنولا كلذ لك اوركنآ امو « حولا قيرطب

 - نايبلا ىتح وأ - لدح لاف ‹ ةيهولألا ةقيقحب مهلهج ىه اهرهوج ىف ةيضقلا تماد امو

 نع ثيدحلا هينغي ىذلا « لماكلا ءانغلا ىنغي ال ىحولاب قلعتملا ىئزجلا اهبناج ىف

 . ضرألا ىف الو تاوامسلا ىف ءىش اهزجعي ال ىتلا ةزجعملا ةينابرلا ةردقلا نايبو «ةيهولألا

 سيل - ىحولا راكنإ ىلع درلا ضرعم ىف « هللا » : ةلالحلا ظفلب ةيآلا ءادتباف مث نمو

 ‹ ةيضقلا رهوج ىلإ - كلذك نيركنملا كئلوأ حو -انسح تفلي وه انإ « اًئِجافم الو اًبيرغ

 . راكنإلا كلذ ببس ىلإو

 .  یلاعتو هناحبس هللاب فرعی قایسلا یضمی مٹ

 . ٩ . . اهنورت دمع رغب تاوامسلا عفر ىذلا هللا »

 سحلا نكلو . ةدوهشم ةقيقح - ةروظنم دمع ريخب وأ -دمع ريغب ةعوفرم تاوامسلا مايقو
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 ىتلا قلاخلا ةمظع ىلع ةيقيقحلا اهتلالد اهنم ذخأي دوعي الف ةداعلاو فلإلا عفادب اهيلع دلبتي

 . . لح دنع فقت ال

 ةنحشلا ىقلت نم هعنميف هيشغي ىذلا ماكرلا هنع ليزيف سحلا اهب هَدْبَي نآرقلا نكلو
 . ةقيقحلا هذه ةلماكلا

 نآرقلا اہ ظقوي یتلا ظاقیإلا لماوع نم دحاو یھ ةلهو لوأل اهانيقلت ىتلا ةأجافملاو

 ! هللا : ةلالجلا ظفلب ىحولا راكنإ ةيضق ىلع درلا ةأجافم : دلبتملا سحلا

 ىلإ رظن تفل اهنكلو « ةقيقحلا ىف ةأجافم تسيل انآ انملعو « اهرس نآلا انملع دقل

 دوصقم رمأ كلذو . . ةلهو لوأل انتأجاف اأ ىفني ال كلذ نكلو . ةيضقلل ىقيقحلا رهوجلا

 . حوتغم بقلب ةيضقلا ربدتيو « هتلفغ نم ناسنإلا ظقيتسيل « قايسلا ىف
 . « . . شرعلا ىلع ىوتسا مث انورت دمع ريغب تاوامسلا عفر ىذلا هللا »

 سيلو . نوملعي نوركنملا نوبطاخملا الو . شرعلا ىلع ىوتسا فيك ملعن ال نحنو

 دعب ءىجت ةيبيغ ةقيقح اهنكلو . اههنك اوفرعي وأ فرعن نأ ةقيقحلا هذه داريإ نم دوصقللا

 لماكلا نكمتلاب ىحوت ىهف « اهئاجيإ لالخ نم اهدنحش ىطعتو « ةدوهشملا ىلوألا ةقيقحلا

 . قلخلا لك ىلع ماتلا فارشإلاو ةلماكلا ةرطيسلاو

 . ٠ . . ىمسم لجأل ىرجب لك رمقلاو سمشلا رخسو »
 ةرثكلا ةينوكلا قئاقحلا نم اهنكلو « كلذك ةدوهشم ةقيقح رمقلاو سمشلا نايرجو

 . راركتلاو فلإلاب سحلا اهنع دلبتي ىتلا

 سحلل ىطعت اهلعجت ىتلا ةدجلا اهحنميو « اهفلإ اهنع ليزي ىنآرقلا ريبعتلا نكلو
 ةدوهشملا ةقيقحلا هذه لبق عضي هنكلو « نايرجي رمقلاو سمشلا نإ لوقي ال هنإ . اهتنحش

 سمشلا رخسو ١ : اهنلالد نع دلبتيف لفاغلا بلقلا اهاسني ىتلا ىه ىرخأ ةقيقح
 ةلفغلا ةلاح ىف انيلإ ليخب امك امهسفن ءاقلت نم نايرجي ال رمقلاو سمشلاف « . .رمقلاو
 هديري رمأل امهرخس ىذلا هللا نم رمألا ايقلتي مل ول « ايرج نأ - ةوق ىآب - امه ناك امو . دلبتلاو

 . هناحبس

 هذه نآلا ظقيتي نأ لفاغلا ناسنإلا نم بولطملاو . . هللا ىلإ هدرم هلك رمألاف نذإو

 . راكنرلا ىلإ ىدؤت ىتلا ةلفغلا ىلإ دوعي ال ىكل ةقيقحل ا
 ١ یمسم لجل یرجم لک . .« .

 ام ىهو « كالفألا لك ةكرح هيف فقوتت ىذلا « هللا دنع ىمسملا لجألا ىلإ ةراشإلا
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 ةكرحلا درج ىلع دئاز ءىش ىلإ رظنلا تفلي هنأل « هنع دلبتلا ةلازإو سحلا ظاقيإ ىلع دعاسي
 ! اهاسنتو اهفلأتف نيعلا اهارت ىتلا

 ٠< . . رمألا ريدي »

 . شرعلا ىلع ىوتسا مث دمع ريغب تاوامسلا عفر ىذلا وه هنإ . هاب فيرعتلا ىلإ دوع

 . رمألا ربدي وه مث . ىمسم لجأل ىرجي لك رمقلاو سمشلا رخس ىذلاوهو

 درج ىه له - ىرخأ ةرابعب - وأ ؟ رمألا ربدي هنآب مالعإلا درج وه دوصقملا له
 ؟ هللاب فيرعتلا ليبس ىف ةديدج «تامولعم)»

 . . رخ ينعم اهئارو نم حمل ىننإ
 عفر نم « هللا الإ اهادم ملعي ال قيحسلا ىضاملا ىف تثدح اومأ ركذ دق قايسلاف

 . . رمقلاو سمشلا ريخستو شرعلا ىلع ءاوتسالاو تاوامسلا

 نم نوكلا حبصأ مث ! رمآلا ىهتناو -ةرم تاذ- مت دق كلذ نأ لفاغلا سحلل ليخب دقلو

 هللا حبصي مث نمو ! هللا نم ةرشابم ةدارإ ريغب لوألا ةعفدلا كلت اًعوفدم « ريسي هسفن ءاقلت

 هيلإ هجوتي ال وأ « هيلإ هجوتي ال مث نمو « هدوجول هبنتي ال « لفاغلا سحلا كلذ ىف « اًبتاغ ١

 ( . بولطملا ىقيقحلا هجوتلا
 ‹ ةظحللا هذه ىف نوكلا ريبدت ىف « رضاح ١ هللا نأ . . ةقيفحلا ىلإ هدري قايسلاو

 . ماهفألا هبعوتست ال ىذلا دبألا ىفو ‹ رشبلا كاردإ هبعوتسي ال ىذلا لزألا كلذ ىف هروضحك

 ‹ ةظحللا هذه ىفو « ةظحل لك ىف متي رمأ نوكلل هللا ريبدتف ! نايسنلل لاج الف ذئدنعو

 . . نوكلا اذه ىف متي ثدح لک یف [تاد رضاح هللا ردقو

 .  نونقوت مكبر ءاقلب مکلعل تایآلا لضفي »

 « شرعلا ىلع ىوتسيو « دمع رغب تاوامسلا عفري نأ كلمي ىلاعتو هناحبس هللا ناك دقو
 كلذ عم مهمزليو ‹ تابآلا سانلل لْصفي ال مث . . رمألا ربديو ‹« رمقلاو سمشلا رخسيو

 لصفي سانلاب هتحر نم نكلو . ءاشي فيك مهيف فرصتملا مير وهو « هوعيطيو هودبعي نأ

 ‹« مہر ءاقلب نونقوي مهلعل تايآلا مف لصفي . اولضيف مأشل مهكرتي الو تايآلا ممه

 ىفو ايندلا ةايحلا ىف مهرمأ حلصيف « رم نم رمأي |يف هوعيطيف « هباقعو هباوثو هباسحبو
 هئاوتساو « تاوامسلل هقلخب ْمُهَُملْعَُيو « تايآلا لصفي نذإ مه مهتحلصملف . . ةرحتآلا

 مهتريصب حتفتت نأ مهلعل . . رمألا هريبدتو « رمقلاو سمشلا هريخستو « شرعلا ىلع

 . اورصبیف
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 فيرعتل لزنأ ىذلا . . تايالا ليصفت وه وه هيف نولداجم ىذلا لزنلا باتكلا اذهو

 . هودبعيف هثاقلب اونقويل . . مبرب سانلا
 . « . . تايآلا لصفي رمألا ربدي ١ : ريبعتلا انفقوتسيو

 لصفي رمألا ربدي ١ : فطع ريغب لوقي لب « تايآلا لصفيو رمألا ربدي لوقي ال هنإ

 ءاقلب مكلعل رمألا ربدي : دحاو فده نارمألا |نأكو « نونقوت مكبر ءاقلب مكلعل تايآلا

 (هنيب عمجي كلذلو ! نونقوت مكبر ءاقلب مكلعل تايآلا لّصفي .. و . . نونقوت مكبر

 . لاصتالا مات نويغالبلا لوقي اك - (مهنيب نأل « لصف ريغب قايسلا

 : تابآلا لصفي قايسلا رمتسي مث

 نيجوز اهيف لعج تارمثلا لك نمو « اراہنآو ىساور اهيف لعجو ضرألا دم ىذلا هو ١

 . «نوركفتي موقل تايآل كلذ ىف نإ . راهنلا ليللا ىشغي « نيئثا

 . . عساو لاج ةيآلا هذه ىف مه « نوركفتب » نيذلا موقلاو

 نم اهيف ام لكل نيكردم ةرم لوأ تايالا هذمب نآرقلا مهبطاح نيذلا برعلا نكي مل ابرو

 ضزألا : « تادوجوملا ١ هذه مهسح ىلع ضرعت ذإ مہئادجو زہت یھف كلذ عمو ٠ تایآ

 ركذتلا ءاضعأ تاذ تاتابنلا ىأ نيجوزلا تاذ تارمثلاو « رابنألاو ىساورلاو ٠ ةدودملا

 دعب « امتدج لكب مهسح ىلع اهضرعي . . ةرمثلا جرختف باصحأإلا اهيف متي ىتلا ثينآتلاو
 مث « مهنادجو ىف ةلماكلا اهتنحش ىطعتف « ةدهاشملا رركتب اهءازإ مهسح دلبت ليزي نآ

 ‹ اهقلانل ةرطفلا ظقبنتف « . . . ضرألا دم ىذلا وهو » : اهعنص ىذلا وه هللا نب مهركذي

 . . كيرش ريغب اهلك ءايشإلا هذه عنص ىذلاوه مادام « هدحو « هيلإ هجونتو
 نورق لالح ةيرشبلا نأل « ةيالا هذه ىف ةلصغملا تايآلاب « الع » رثكأ انك ابر مويلا اننكلو

 ‹ نآرقلا اذهب لئاوألا نيبطاخملل ةفورعم نكت مل ءايشأ رومألا هذه نأش نم تفرع دق ةليوط

 درس درج نكي ل « ةيآلا ىف قايسلا نآ مويلا انل نيبتبو . حوضولا اذهب مه ةفورعم نكت م وأ
 بيترت ىف ةيلاوتم تءاج اهنكلو « ضعب ولت اهضعب وأ « ضعب عم اهضعب تادوجوملل
 ! ةنيعم ةياغل نيعم لسلست ىف هيف تادرفملا تعضو « دوصقم « ىملعا

 ناك مأ « اهعاستال ةدتم ودبت ىتلا ةيضرألا ةركلا اهانعم ناك ءاوس - ةدودمملا ضرالاف

 ىلعو « ةخاشلا لابجلا ىهو « ىساور اهيف ثَّلعُج - ةيضزألا ةركلا نم طسبنملا ءزجلا اهانعم
 األ « رامألا نوكتب ةرشابم ةلص تاذ لابحلا نأ مويلا ملعن نحنو . راهنألا ركذت لابحلا رثإ

 ىراجل ا ءاملا نمو . راهنألا اهنم نوكتتف « ءام نم اهيف ام طقستف بحسلا مدصت ىتلا ىه
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 اه ةيلات ءىجت ىتلا تارمثلا نيبو رابنألا نيب ةلوصوم نذإ ةلصلاف < ضرألا ىف تابنلا تبني

 اهيف لعج تارمثلا لك نمو » : اهيف جاوزألا ةرهاظ ىلإ سحلا قايسلا تفلي ىتلاو « ةبالا ىف
 : [ ۳١ ةيآ ] سي ةروس یف لاق (ک ٩ نینثا نیجوز

 . « نوملعي ال امو مهسفنأ نمو ضزألا تبنت ام اهلك جإوزألا قلخ ىذلا ناحبس »

 ىذلا رداقلا هللا ةمظع ىلإ سحلا تفليو « هلك نوكلا ءانب ىف ةيجوزلا ةرهاظ ىلع دكؤيف

 . جاوزألا هذه قلحخ

 سانلا نكي ملو . . « راهنلا ليللا ىشغي » : تارمثلا ركذ دعب انه فيضي قايسلا نكلو

 ليللا نايشغ نيبو تارمثلا نيب قالطإلا ىلع ةلص كانه نآ نوفرعي تايآلا هذه لوزن مايأ

 ومن نأ ديدحتلا هجو ىلع مه نيبتو . بيرق دهع ذنم ةقيقحلا هذه مه تنيبت مث . . راهنلا

 لب . راهنلا ليللا اهيف هللا ىشخُب ىتلا ةرتفلا ىف . . ليللا ىف ثدحي - ةرمثلا جتنت ىتلا- ةرهزلا

 ةيرشبلل ةفورعم نكت مل قدأ ةقيقح نع تفشك نرقلا اذه فصتنم ىف ةفيرط ةصق تثدح

 ىف زرأ ةعرزم طسو ىف اه اًتيضم اًتالعإ تاكرشلا ىدحإ تماقأ دقف . نورقلا هذه لاوط

 عفرف « لبق نم ناك ىذلا هلوصح ىتؤي الو لبذي هزرأ ن ةعرزملا بحاص ظحالف « نابايلا
 ىف صقن نم هزرأ قحل اع ضيوعتلاب اهيف اهبلاطي نالعإلا ةبحاص ةكرشلا ىلع ةيضق

 ةيملعلا ثوحبلا نم ةلحرم ىف عازنلا لخدو ! ءىضملا نالعإلا اذه دوجو ببسب لوصحللا

 ةجيتنلا تناكو . . ثوحبلا ءارجإل ةيملعلا رثاودلا تمدقتف . . اهيفن وأ ىوعدلا تابثإل

 هنأل « لعفلاب تابنلا « ةحار قلقأ ١ دق ءىضملا نالعإلا اذه نأ اهيلإ اولصو ىتلا ةبيجعلا

 اوفشتكا مث! ومنتو كلذك ةرهزلا اهيف نوكتت ىتلا ةرتفلاو! هتحار ةرتف وهو « ليللا ىف « هقرؤي»

 دلوت ىكل ةنيعم مالظإ ةرتف ىلإ جاتحت ةفلتخملا تاتابنلا روهز نم ةرهز لك نأ :قدأ وه ام
 اوغشتكا اك! قالطإلا ىلع جرخت مل وأ ةفيعض ةرهزلا تجرح مالظإلا ةرنف تصقن اذإف! ومدتو

 امك« بسحف ةدوربلاو ةرارحلاو «فافجلاو ةبوطرلل اًعبات سيل ضرألا رهظ ىلع تابنلا عيزوت نأ
 ةرتف نم تابن لكل دبال هلأل ءراهنلاو ليللا لوطل كلذك عبات نكلو « لبق نم اًفورعم ناك

 ةقطنملا ىف ةدوجوملا مالظإلا ةرتف ىلإ جاتحي اثم ركسلا بصق نأو!رمثي ىكل ةنيعم مالظإ

 اذإف «اًيعيبط اومن كانه ومني كلذلو « حاقللا بوبح لمحت ىتلا هترهز حرخب ىكل ةيئاوتسالا

 جرخي ال هنكلو تبني هنإف « ةفلتخم مالظإلا ةرتف ثيح - اثم رصمك - لامشلا ىف دالب ىلإ لقن
 !قالطإلا ىلع تبني م كلذ نم رثكأ دعب اذإف «ليقعتلا» يرطب هنوعرزي كلذلو! ةرهز

 ‹ ةيآلا هذه لوزن تقو ةفورعم اهلك نكت مل تقولا تاذ ىف ةبيجعلاو ةفيرطلا قئاقحلا هذهو
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 اذه تازجعم نم نإو .. ةفورعم راهنلا ليللا ءاشغإو تارمثلا نيب ةلصلا تناك الو

 اذإو . .  نوكلا نع مجتامولعم تدإز الك هيف ةيفخ رارسأ ىلع سانلا رثعي نأ باتكلا

 نأ اہب یرحأف « اهرارسآ لک نوفرعی ال مهو « لبق نم اهیعماس رعاشم تزه دق ةيآلا تناک

 ىشخب نإ » : لبق نم اقورعم نکی م ام اهرارسأ نم فشکت دقو < رثكآ مويلا مخادجو زه

 قايسلا ىضميو . « نوركفتي موقل تايآل كلذ ىف نإ » . . ” اًقح « ءاهلعلا هدابع نم هللا

 دلبت الول . . قلاخلا ثلا ةمظع ىلإ ناسنإلا تفلت نأ ىغبني ناك ىتلا ضرألا بئاجع ددعي

 : اهیلع هسح

 ‹ ناونص ریغو ناونص لیخنو عرزو بانعآ نم تانجو تارواجتم عطق ضرالا ینو »

 . «نولقعي موقل تايآل كلذ ىف نإ . لكألا ىف ضعحب ىلع اهضعب لضفنو دحاو ءامب ىقسي

 ةينيط هذهو ةيلمر هله . ضعب نع اهضعب ةفلتخ اهنكلو تارواجتم عطق ضرألا ىف

 سحجلا تفلي قايسلار خلا . . ءارح هذهو ءارفص هذهو نوللا ءادوس هذه . . ةيرخص هذهو

 اذه عنصي اف . . هناحبس قلاخلا ةمظع ىلع ًاليلد اهفصوب امتاذ فالتحالا ةرهاظ ىلإ انه

 . . ميظع رداق هّلإ الإ بيجعلا عونتلا

 لب « بسحف نوللاو ةيعيبطلا ةفلتخملا «٠ ضرألا نم تارواجتملا عطقلا ىف سيل عونتلاو

 ةعقرلا ىف لايغلا حرسيو . . « ليخنو عرزو بانعأ نم تانجو ١ : كلذك عرزلا عاونأ ىف

 . .لاكشألاو ماجحألاو ناولألا فلتخملا « تابنلا عاون ىلإ رظني « ةبآلا اهمسرت ىتلا ةدتمملا

 فالتخاك تافلتخو « ضرألا عطقك « تارواجتم » ةفلتخ اًعإونأ دجو رصبلا دتما الكو

 . . ضرأالا

 سانلا ضعب ىرغت ۔ نوکلاب ناسنإلا ةفرعم تمدقت الك رارسألا نم دیزم فشکت یهو ۔ةرهاظلا هذه ( ۱)

 ىفف . تقولا سفن ىف ئىطاخو ريطخ هاجتا الهو . نآرقلل ةيملع تاريسفت اوئشني نأ ملعلاب نينوتفملا
 اذه نكلو . مويلا ىثح اهنع ملعلا فشكي مل ارس لمحي اهضعبو « اهيف كش ال ةينوك تاراشإ نآرقلا
 ‹ ةرذلا ريجفتب ابنت هنإ لوقن ىضمنو « ةيملع تايرظن باتك هنآ ىلع نآرقلا لماعن نأ انعم سيل
 انفقوم امف ؛ اهب ابنت نآرقلا نإ لوقنل ةديدج ةيملع ةيرظن لك ءارو ثهلن ىرجنو! رمقلا ىلإ دوعصلابو
 اهيلإ ريشي ىتلا ةينوكلا رهاوظلا طبرن نأ زوجي ال 1 الك 1؟ ةحيحص نكت مل ةيرظنلا نآ نيبت نإ اًدغ
 ةنيعم ةيآ مهف ىف انديفت ىتلا ةيملعلا تامولعملا نم هتحص تبث ام امأ . ةبلقتلا تايرظنلا كلتب نآرقلا

 ! بسحف ةيألا ىنعم انتاروصت عيسوت ليبس ىلع هب داهشتسالاب ساب الف
 . «نايوال وعدي ملعلا » باتك رظنا ۲۸ : رطاف ةروس ( ۲)
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 ىلإ رظنلا تفلي قايسلا نأ ىأ ! ناونص ريغو ناونص نيب ام فلتخ ليخنلا ىتحو

 !“ كلذك دحاولا عونلا لخاد ىف لب « بسحف عاونألا نيب ال فالتحالا

 اذه فلتخي كلذ عمو ! « دحاو ءامب ىقسي » هلك فلتخلا عرزلااذه . . ةبيجعلا هذه مث

 عونتلا نم دشحلا اذه ئئشدت ىتلا ةرداقلا ةردقلا اإ الآ . . عوتلا كلذ عونتيو فالتحالا

 . فالتحخالار

 . . بسحف نوللاو عونلا ىف سيل فالتحلالا نإ . . ةزجحملا ةقدلا ىلإ | لصيل عونتلا نإ لب

 . .ةزجعم ةيا امدحو كاتو ٠ . ٠ لكألا ف ضعب ىلع اهضعب لضفتو » كلذك معطلا ف هن

 مث ءةفلتخملا موعطلاب سحت ىتلا باصعألا ناسنإلل قلخم مث « ةفلتخملا موعطلا قتلخي نأ

 موعطلا كلت ليضفت ىف نوفلتخي سانلا لعجب مث « ضعب نم لضفأ موعطلا ضعب لعجم
 ! ريبعتلا زاجعإ كلذكو . . قلخلا زاجعإ هنإ الأ ! . . ضعب ىلع اهضعب

 ! « نولقعي موقل تايآل كلذ ىف نإ »

 ةردقلاو ‹ درسلا ىف ةبيجعلا ةقدلا هذه دنع فقي ال تايآلا هذه قايس ىف بجعلا نإ

 هقابعأ نم هزهت « نادجولا ىف ةيح اهلك دهاشملا هذه لعجت ىتلا « ءايحإلا ىلع ةبيجعلا

 . . بئاجعلا هذه لك ًاشنأ ىذلا قلاخلا هللا ةمظعب رعشيل

 زجعملا ىنآرقلا ريبعتلاو . . « نفلا » لاج عم الماك ءاقتلا ىقتلت ىرخأ ةبيجع كانه نإ

 ةيحوم ةقيرطب ليمجلا ىنعملا نع ليمجلا ريبعتلا وه نفلا سيلا ! نف هلكو . . لام هلك

 !؟ كلذ ىف ةرجعملا ةمقلا لب ؟ كلذ ريغ ىنآرقلا بولسألا لهو !؟ نادجولا ظفوت

 : ضرعلا نم « ىنفلا بناجل ا » ظحلاو « ءدبلا ذنم هايإ اًعبتتم قايسلا ىلإ رظنا
 . . رمقلاو سمشلا رخسو شرعلا ىلع ىوتسا مث اشورت دمع ريغب تاواهسلا عفر
 . اراہأو ىساور اهیف لعجو ضرألا دم

 . . تارواجتم عطق ضرألا فو

 . ناونص ریغو ناونص لیخنو عرزو بانعأ نم تانجو

 عاونألا لصأ » ريهشلا هباتك بتكي نأ هزفحو « ةدشب نوراد تفل ىذلا وه عاونألا ىف فالتحلالا اذه ( )١

Origin of Speciesلاجملا اذه ىف هكردت نأ ىغبني ناك ام ىلإ حتفتت ل ةسومطما هتريصب نكلو . ٣ط  

 مث ! ةعيبطلا ابنإ لوقي ىضم لب « بيجعلا فالتحنالا اذه ءارو ربدملا قلانلا ةمظع نم تاذلاب قيقدلا

 امو ! هللا ناحبس ! اتر دقل دح الو ءىش لك قلخت ةعيبطلا نإ : بيجع دوحج ىف وأ ةجاذس ىف لوقي

 هللا ركذ نع ربكتسي نأ ناسنإلا عفدي ىذلا رفاكلا دانعلاو ةريصبلا سامطناو ةلفخلا اإ الآ !؟ نذإ هللا

 ! قلا ةمظعب لحنادلا نم هنادجو لعفني ثيح
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 . . لكألا ىف ضعب ىلع اهضعب لضفنو
 !؟ ضرعلا ىف اًتيعم اًقسن ظحالت الأ

 ! ىرخأ ةرم رظنا
 اهنكلو . . ةضيرع طوطحخ . . ةريبك ةريبك مارجآ . . رمقلاو سمشلاو تاوامسلاب ادب

 . . رمقلا مث « سمشلا مث « تاوامسلا : ةقدلاوحن جردتت

 ةلحرملا هب أدب ام قدآ طخب أدب هنأ ىأ « ةينوكلا مارجألا هذه نيب نم ضرالا ذخآ مث

 ةطسبنملا ضزألا . . ريغصلا ىلإ ريبكلا نم اًجردتم اهلصفي ذخآ مث «ةحوللا نم ةقباسلا

 تابنلا لخاد جاوزألا مث . . تارمثلا مث . . اجح رغصألا راہألا مث . . لابجلاو ةدودمملا

 : ةحوللا امه راهنلاو ليللا نأكف راهنلاو ليللا ءادر ىف فوفلم كلذ لكو . . دحاولا

 رثإ ادحاو ةقدلا ىف ةجردتملا ةقيقدلا طوطا كلت اهيلع مسرت « دوسألاو ضيبألا ةحول

 . . رحلألا

 طخبب ادب هنأ ى « ةقباسلا ةلحرملا طوطح اهب ادب ىتلا « ضرألا نم اًدحاو اًبناج ذخأ مث

 عرزو بانعأ نم تانج : قدأ وه ام ىلإ هنم جردتي ذخآ مث « ةقباسلا ةلحرملا هب ادب امم قدأ

 ءىش ىهو « ضعب ىلع اهضعب لضف ىتلا موعطلا ىف ةقدلا ةياغ ىلإ لصو ىتح . . ليخنو
 !! ناسنإلا نيوكت ىف ام قدأ نم یهو « قوذلا باصعأ الإ هنیبتت ال « هرهظم یف یذخ

 ىلع طخ لك ىف مث ةماع ةيلإوتلا طوطخلا ىف ريغصلا ىلإ ريبكلا نم ظوحلملا جردتلا اذه

 ىف ةفدص ال هنأ ىلع ًلضف . . فدصلا نوكت اذكه لهو ؟ ةفدص ضع وهأ . . ةدح

 !! رودقم هللا دنع نم ردق دوجولا ىف ام لك نأل . . ةفيقحلا ىلع هلك دوجولا

 دق هتاذ قسنلا نأ ةليلق تايآ دعب دجنسف ! زاجملا ىلع ىتح ٠ ةفدص ١ تسيل اإ ! الک

 !! ةيلاتلا ةحوللا ىف ىعور

 . تايآلا كلت ىلإ لصن ىتح قايسلا عم نآلا ىضمنو

 اورفك نيذلا كئلوأ !؟ ديدج قلح ىفل انئأ ارت انک اذإآ : موق بجعف بجعت نإ و ١
 . « نودلاخ اهيف مه رانلا باحصأ كئلوأو « مهقانعأ ىف لالغألا كئلوأو « مهرب

 ةرجعملا تايألا كلتب نادجولا لعفنا دقو « ةظحل بسنأ ىف لب <« ةبسانملا ةظحللا ىف

 مهفقوم نجهتستو « اًقح مهنم بجعتف « ثعبلا نوركني نيذلا رمأ نم بُّجعي «ءاهلك
 ! اح

 ةقيقدلا ةقلطملا هتردقو قلاخلا ةمظعب اره نادجولا زهت ىتلا « اهلك تابألا هذه دَ
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 ؟ ديدج قتلخ ىل انثآ بارت انک اذإآ : لئاس لاسی هلک اذه دعب . . ةزجعملا

 ًاشني ىتلا كلت ةبيجع ةلفغ نم اه ايو ! تايآلا هذه دعب فخسلا ديدش لاؤس نم هل اي

 ! لاؤسلا اهنع

 اورفك نيذلا كئلوأ ١ : مهريصم ددحيو مهيلع مساحلا مكمل اب قطني ةظحل بسنأ فو
 ! « نودلاخ اهيف مه رانلا باحصأ كئلوأو « مهقانعأ ىف لالغألا كئلوأو « م رب

 ! معن : لاعفنالا مات هعم ًالعفنم لب . . مكحلا اذه ىلع امام اّنمَوُم الإ كسفن دجت الو

 ! نوقحتسي ىذلا ءازحلا وه اذه

 . . ريبعتلا ةقد ف زاجعإلا قوف « ضرحلا جهنم ىف زاجعإل هنإ

 ن لبقو « تازجعملا تايآلا هذه داريإ لبق - ثعبلا راكنإ وأ - ثعبلا ةيضق مدق ول
 كلاعفنا ريثت ال « ةدراب » ةيضقلا كيلع ترم ابرلف « لاعفنالا اذه لك كنادجو اهم لعفني

 ! كراكنثسا الو كېجع الو

 نإو ثعبلا نوركني فيك : لاقف ةيفسلف ةيضق اهنأ ىلع اًينهذ اًيقطنم اًجالع اهحلاع ولو

 تبنأو رامنألا ىرجأو رمقلاو سمشلاو ضرألاو تاوامسلا قلخ ىذلا وه هنأل دعت ال هللا ةردق

 وأ ةروصب نحن همدختسن ىذلا مالكلا وهو . . ىتوملا ثعبي نأ هزجعي نلف خلا . . . راثلا

 نهذلا اب كرحتي « كلذك ةدراب ترم ابرلف . . ةديقعلا اياضق نع ىرشبلا انشيدح ىف ىرخأ

 ! . . هيلع ةيوتحملا قطنم ا ةمالس ىدمو « ةيلقعلا اهتلدآ » ىف رظنيو اهشقانيل

 نإو » : كل لوقي نيحف « قايسلا نم اذه اهناكم فو « ةديرفلا ةينآرقلا اهتروص ىف امأف
 ‹ اًقح قايسلا عم ثعبني راكنتسالاو بجعلا لاعفنا نإف ( . . . موق بجعف بجعت

 . هب مهيلع مكح امو « هب اوفصو امل لماكلا ءالؤه قاقحتسا ىلإ ةياهنلا ىف هعم لصيو

 لماكلا هلام هيف دجيسف هربدتي نأ لقعلا ءاش اذإ . . دوجوم ىرت |ك « ىلقعلا لبلدلا )و

 . . ربدتلل

 اإ. كلذ نم مهأ اإ . . هدوجو مدع وأ ىلقعلا ليلدلا دوجو ىه تسيل ةلأسملا نكلو

 ىذ ىداب لقعلا وه له .. وأ . . ! لقعلا وهأ . . ناميإلا ىقلتل كرحتي ىذلا « زاهجلا »

 !؟ هدحو لقعلا وه له . . وأ . . ؟ءدب

 . . ءاشي ام لهم ىلع اياضقلا نم « شقانيل » و . . ءاشي اك لقعلا كرحتيلف ! الك

 ال ام هيف نأل وأ ! لقعلل عضخب ال نآرقلا نأل ال ! قايسلا اذهب لوألا َبَّطاخملا سيل هنكلو

 ! ناسنإلا نايك لك بطاخم ام هيف . لقعلا نم لمشأ وه ام هيف نأل نكلو ! لقعلا عم قفتي

 F# #* 
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 بسنأ ىف مهخمد نأ دعب « مهكولسو موقلا ءالؤه لاوحأ نم بّجعي قايسلا ىضميو

 « نوجرفتلا » و « ةرادجب هنوقحتسي ىذلا مهريصم ىلإ مهعفدو « ىقيقحلا مهفصوب ةظحل

 . ريصملاو مكحلا ىلع ةماتلا مهتقفاوم نونلعي

 كبر نإو ‹ تاللا مهلبق نم تلخ دقو ةنسحلا لبق ةئيسلاب كنولجعتسيو ١

 .  باقعلا ديدشل كبر نإو « مهملظ ىلع سانلل ةرفخم وذل

 « مهاح نم بجعلا ىلإ لبق نم « نوجرفتملا » ىعد نيذلا « نوبيجعلا موقلا ءالؤه

 ! اًقح اًقداص ناک نإ مهکلہب نآ - ملسو هيلع هللا لص -لوسرلا نولجعتسی

 ليخن نم ةنج كل نوكت وأ « اًعوبني ضزألا نم انل رجفت ىتح كل نمؤن نل : اولاقو »

 ٠ . . . افسك انيلع تمعز اك ءامسلا طقست وأ « جفت ام الخ رامألا رجفتف بنعو

 وآ ءاسلا نم ةراجح انيلع رطمأف كدنع نم ّقحلا وه اذه ناك نإ مهللا : اولاق ذإو »

 . !٠" ميلأ باذحب انتئا

 : نيدتهملل دلاخلا ىنابرلا ميعنلاو ىدملا ىهو « ةنسحلا » اوبلطي نأ نم الدب كزذو

 . « ةنسحلا لبق ةئيسلاب كنولجحتسيوا)

 مهلبق نم تلح دقو ام ! رذع ذئنیح مح نوکی ابرف ‹ لوسر مهه لسري موق لوأ مهنأ ولو

 نم اوبلط مم ةقباسلا ممألا خيراوت نم نوملعي مهنإ ! اًقح بيجع مهرمأ نإف ! « تالثم ا »

 : لعفلاب مهيلع هللا رمد نأ مهتبقاع ناكف . . مهوسر نم مه اوبلط الثم مهلسر

 وقت الفأ هربغ هّلإ ع نم مكل ام هللا اودبعا موق اي : لاق ادوه مهاخآ داع ىلإ و »

 ب تک نا اند ای اا ۴ اا دیم ناک ام رذنو هدحو هللا دبعنل اننئجأ : اولاق

 اوناك امو انتايآب اوبذك نيذلا رباد انعطقو « انم ةمحرب هعم نيذلاو هاتيجنأف . . . نيقداصلا

 .« نینمؤم
 ةنيب مكتءاج دق هريغ هّلإ نم مكل ام هللا اودبعا موق اي : لاق اًاص مهاخأ دومث إو »

 مكذخأيف ءوسب اهوسمت الو هللا ضرأ ىف لكأت اهورذف ةيآ مكل هللا ةقان هذه < مكبر نم

 تدك نإ اندعت ب انتا حلاص ای : اولاقو ‹ مهر رمأ نع اوتعو ةقانلا اورقعف . . , ميلآ باذع

 ,O . . نيمثاج مهراد ىف اوحبصأف ةفجرلا مهت لحاف « نيلسرملا نم

 . ۹۰-۹۲ : ءارسإلا ةروس )١(
 . ةيلدملا لاقنألا ةروس ىف ةيكم لا تايآلا نم ىهو ٠۲ : لافنألا ةروس ( ۲)
 . ۷۳-۷۸ : فارعألا ةروس ( 5 ) . ٦١_۷۲ : فارعألا ةروس( ۳)
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 ١ نيم لوسر مكل ىنإ ؟نوقتت الأ بیعش مه لاق ذإ « نيلسرملا ةكبألا باحصأ بذك ‹

 كنظن نإو انلثم رشب الإ تن امو ! نيرحسملا نم تن انإ : اولاق . . . نوعيطأو هللا اوقتاف

 ايب ملعأ ىبر لاق ! نيقداصلا نم تنك نإ ءاسلا نم اًفسك انيلع طقسأف . نيبذاكلا ن

 ميظع موي باذع ناك هنإ « ةلظلا موي باذع مهذخأف هوبّذكف . نولمعت « ".

 نأ نذإ بجعلا نم سيلف . . امنوفرعي ىتلاو مهلبق نم تلخ ىتلا تالثلا ضعب كلت

 !؟ لعفلاب كاللا مهيلع عقوف مهلبق ْنَم اهبكترا ىتلا ةقاملا تاذ اوبكتري

 كبر نإو » نوبوتي مهلعل مهلهمي . .« مهملظ ىلع سانلل ةرفغم وذل كبر نإو »

 ! نوبوثي الو نورصي نيح « باقعلا ديدشل

 . «داه موق لكلو « رذنم تنأ نإ ! هبر نم ةيآ هيلع لزنأ الول : اورفك نيذلا لوقيو »

 . ٠ ةنسحلا لبق ةئيسلا » ركذ لالخ نم ةقباسلا ةيآلا اهيلإ تراشأ ىتلا ةيضقلا ىه كلت

 - مهمعز ىف - ممنايإ نوقلعيو « - ملسو هيلع هللا ىلص - لوسرلا ىلع لزنت ةيآ نوديري مهنإ

 : ! اونمآ ام ةيآلا مبتءاج ولو . . ةيآلا كلت لوزنب

 امو ؛ هللا دنع تايآلا امنإ : لق . اهب ننمؤيل ةيآ متءاج نل ممناميآ دهج هلا اومسقأو »

 مهرذنو ةرم لوآ هب اونمؤي م اك مهراصبأو مہتدئفأ بلقنو « نونمؤي ال تءاج اذإ اأ مكرعشي

 ءىش لك مهيلع انرشحو ىتوملا مهملكو ةكئالملا مهيلإ انلزن انآ ولو ؟ نوهمعي مہنايغط ىف
 . ! نولهجب مهرثكأ نكلو « هللا ءاشي نأ الإ اونمؤيل اوناك ام البق

 نإ . لوسرلا رودو ةلاسرلا ةعيبطب مهفرعت ةرشابم ريغ ةباجإ مهبيجي انه قايسلا نكلو

 تن انإ » : هنأش نم كلذ الو « تايألا لزئي نأ هتمهم تسيل - لوسر لك - لوسرلا

 . .راذنإلا : كتمهم ىه كلت . . «رذنم

 : قايسلا ىف « ةينف » ةتفل دنع ةفقو فقن ادنكلو

 . . «داه موق لكلو « رذنم تن انإ »

 هيلع هللا ىلص - لوسرلا ةمهم - اعم - امه  ىدملا ىلإ ةوعدلا ىنعمب ةيادهاو راذنإلا نإ

 : لوسر لك ةمهم اأ اک - ملسو

 . «  نونمؤي موقل ریشبو ریذن الإ انا نإ »

 . ٠٠۹-١١١ : ماعنألا ةروس (۲) . ۱۷۲-۱۸۹ : ءارعشلا ةروس ( ۱ )

 . ۱۸۸ : فارعألا ةروس ( ۳ )



 . «  ينم اًجارسو هنذإب هللا ىلإ اًيعادو < اريذنو اًرشبمو اًدهاش كانلسرأ انإ ىبنلا اهمأ اي »

 هلوقي ىذلا نكلو . موقلا ءالؤه داهو رذنم تنأ انإ : قايسلا لوقي ن عقوتلا ناكف

 ! « داه موق لكلو . رذنم تنأ امنإ ١ : وه لعفلاب

 ! طقف راذنإلا الإ - ملسو هيلع هللا ىلص - لوسرلا نم اوقلتي نل مهنأب ىحوي قايسلا امنأكو

 ! ملسو هيلع هللا لص - لوسرلا دي ىلع ةيادملا مهبيصن نوكيس نيذلا مه نيرخآ اًموق نأو
 ! نوكردي ام ةغللا رارسأ نم نوكردي نيذلا مهو ّيفخ مه راذنإ كلذ ىفو

 كلت اوبلط ام موقلا اهربدت ول ىتلا « ةزجعملا هللا تايآ ضرع نم ةيناثلا ةلوجلا ًادبت مث

 ! اهيلع مهناميإ نوقلعي ىتلا ةقراخلا ةيآلا

 . !رادقمب هدنع ءىش لکو . دادزت امو ماحرالا ضيغت امو « یٹنأ لک لمعت ام ملعی هللا »

 . تازجحم نم ةليلقلا تاهلكلا هذه هلمحت ام عبتتل اًدهاج لايخلا لمعيلو

 شیحن ىتلا ضرالا عاستا . . عاستالا ىلع اذكه « . . ىثنأ لك لمحت ام ملعي هللا »

 ! لقألا ىلع اهيلع
 . عاطتسا اذإ . . ىشآ لك ءاصحإل اةهاج لایا لمعيلف . . یثنآ لک

 ددحي اک لمشت انإ ! لمشأ قایسلاف « هدحو ناسنإلا ثانإ لمشت ال « یٹنآ لک » نإ
 كايسألا ثانإو ربيطلا ثانإو ناويحلا ثانإو ناسنإلا ثانإ ! « ىثنأ لك » طبضلاب ظفللا

 . . لابلا ىلع رطخت ىثنأ لكو . . تارشحلا ثانإو

 عاونألاو سانجألا ءاصحإل لب . لاع كلذف . . ىشنأ لك ءاصحإل ال اتهال لاخلا رجيلف

 مسا لمحت ةعومج لك تاعومجج تاعومج ثانأإلا هذه ليختيلو ! ثانإ اه ىتلا « طقف

 . . عوئلاوأ هعبتت ىذلا سجل ا

 ثانإلا ىلع ال < ثانإلا هذه ماحرأ ىلع . . قدأ ةحوللا نم طح ىلع لايخلا ركريل مث

 ! اهلماکب
 ! ماحرألا كيتاه لمحت ام ىلع . . قدأ طح ىلع زكريل مث

 لك لمعت ام تاليصفت روصتل لب . . لاغع كلذف ءاصحإلل ال ىرخأ ةرم اتهال رجيلو

 ( . . اهحر ىف یش
 ةلجأ لمحت ثانإ هذهو . . يسانأ ةنجأ لمحت ثانإ هذه . . ةدح ىلع عون لك تاليصفت

 . هذهو . . هذهو . . هذهو . . ربط ةنجأ لمحت ثانإ هذهو . . ناوهح

 )١ ( بازحألا ةروس : ٤١-٤١ .
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 : تاليصفتلا بقراو . . ىسانألا ماع ذخ . . قدأ طخ ىلإ لقتنا مث

 ىف اهب ضماو ةيئزجلا هذه كلايخب عبتت . . ىثنآ لمحت هذهو . . اًركذ لمحت ىثنأ هذه

 ! ضرألا ءاجرأ

 هذهو . . رفصأ لمحت هذهو . . نوللا ضيبأ انينج لمحت هذه . . قدأ طح ىلإ لاعت

 . .دوسأ لمحت

 ليئض اذهو . . مجحلا طسوتم اذهو . . مجحلا ريبك نينجا اذه . . قدأ طخ ىلإ لاعت

 .. مجحلا

 ٠٠ لانسر ٠ لعالم نتلا قرزأ نتج اذه ٠ قو طل

 . . ديزم اهيف لازام تاليصفتلا نإ ؟ كلايخ بعت له
 . . نهذلا ديلب اذهو . . ءاكذلا طسوتم اذهو . . ىكذ نينج اذه ! ىفخأ طح ىلإ لاعت

 ! هللا ملع نع ثدحتن اننكلو . . نينج وهو نآلا « هملعن وأ كلذ ىر نيذلا نحسن انسلو

 . ٠ . . . ىشأ لك لمحت ام ملعي هللا » ةيآلا لوق انلايخب عباتنو

 . . رمعلا ليوط هنأ ظوفحملا حوللا ىف هل بتك نينج اذه ! ءافحخ رثكأ طح ىلإ لاعت

 ! .. . دیعساذهو . . ىقشاذهو . . هرمع نم صقني اذهو

 كلت هتحتف ىذلا زجعملا لئاهلا ماعلا كلذ اهب عبتتي ةردق نم ةيفب كلايخ ىف لازي ام له

 ؟ ةيآلا نم ةتسلا ظافلألا

 !!دادزت امر ماحرألا ضيخت امو « ىثنأ لك لمحت ام ملعب هللا» : بألا ةيقب اهب عبتت ةيقب قبتلف

 نم نيبالملا نييالم نم محر لك .. عضولاب ضيغتو .. لمحل اب خفتنت محر لك
 . ءىش هملع نع دني ال ىذلا لماشلا هللا ملع ىف . . اهلك . . اهلك . . عاونألاو سانجألا

 اهل عباتيو ىلنأ لك عباتي كلانهو كانهو انه كلايخ قلطت تنو راودلا كباصأ له
 ر | ؟ ضیخت یهو محر لک عباتیو لح لک عضو عباتیو له لک ومن عباتیو

 اًبجعو اهو ازجع ةعباتملا نع كلايخ فكي نأ لبق ةيالا نم ةبقابلا ةيقبلا هذه لح
 !كلذك

 ! « رادقمب هدنع ءیش لکو

 ! رخآ لاج ىف . . ىرحأ ةرم هعباتتل . . ءیش لک لإ دیدج نم دعو

 . . (رادقمب

 اردق كانه نأ ىنعمب «  ردقب هانقلخ ءىش لك انإ ١ : ردقلا ىأ رادقملا ناك ءاوسو

 . ٤۹ : رمقلا ةروس (1)
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 ‹ ماجحألاو تايمكلا ىنعمب ريداقملا ىلإ ةراشإلا تناك وأ . . ءىش لك قلخل اًدرفم اًصاخ

 : هللا ريدقت یف اًتوزوم « اتیعم ا(جح تاقولخملا نم ءیش لکل نآ ینعمب

 . ' « نوزوم ءىش لک نم اهیف انتبنأو ۰ یساور اهیف انیقلأو اهانددم ضرألاو »

 ىضمي نأ لاخلا لواحيلف . . اعم امهالك مآ . . كاذ مآ دوصقملا ىنعملااذه ناك ءاوس

 . . قالطإلا ىلع ءىش ةعباتم نع ارجاع دترا اذإ یتح . . هرادقمو هردقب ءیش لک عباتی

 هدع لوقن الو « روصت درج هروصت نع لايغلا زجع ام لمشي ىذلا « لماشلا هللا ملع كانهف

 ! هاصحأو

 . . «لاعتملا ريبكلا ةداهشلاو بيغلا ملاع »

 نأ دعب « هیلاعتو هتمظعب نادجولا رقي . . لاعتم هلإ نم هل ايو . . ريب هّلإ نم هلايو

 ! نآ ىف ةعتمملا . . ةقاشلا ةلحرلا كلت نم دوعي

 !؟ دوعب ءیش یأ ىلإ وا . . دوعی ءیش یآ ىلع نکلو
 هل : راهنلاب براسو لیللاب فختسم وه نمو هب رهج نمو لوقلا رسا نم مکنم ءاوس »

 . ٠ . . . هللا رمأ نم هنوظفحم هفلح نمو هيدي نیب نم تابقعم

 كيلإ ريشي هنإ ! تنأ كيلإ ىهتني هنإ ؟ ىهتني نيأ ىلإ كلذ لماشلا هللا ملع ىلإ تيأرأ
 . « . . . مكنم ءاوس » ! تاذلاب تن

 نأ دبال كنأل . . « مكنم » : مهيلإ راشملا نم اًدحاو الإ تاقوألا نم تقو ىف نوكت نلو

 ابراس امإو ليللاب اًيفختسم امإ . هب اًرهاج امإو لوقلاب ارم امإ ةظحل ةيأ ىف نوكت
 . 1. .راهنلاب

 فق ! تن : تلاقو كيلإ تراشأو سانلا نيب نم ةاجف كتقتنا دق ةرابج ادي ليو

 ! كيلع لجسن نحن ! كناكم

 نم « تابقعم » هل ةعاس ىأ وأ هل عضو یًآ یفف « هفلخ نمو هيدي نیب نم تابقعم هل ١

 ! هبقعنت ةكئالملا

 نوملعي « نیبتاک اًمارک ‹ نیظفاح مکیلع نإو » : هلاعفأ هيلع نولجسي یآ « هنوظفحم »
 .“ ۲ نولعفت ام

 هللا رمأ نم وه - لیجستلا ىئعمب ۔ ظفحلا اذه نأ ى . . هللا رمأب یآ « هللا رمآ نم »

 . ٠١-١۲ : راطفنالا ةروس ( ۲ ) . 1٩۹ : رجح ا ةروس ( 1 )

1A۸ 



 ال ىتلا ةقيقدلا ةبقارملا . . ةبقارملا تحت عوضوم كنأب ةأجف سعت نأ بيهر روعشل هنإ

 . . كيلع اهتلجسو اهتصحأ الإ ةريبك الو كلمع نم ةربغص كرتت

 زهتل « ةياهنلا هذه ىلإ ىهتنت نيح « لماشلا هللا ملع ىف ةعساولا ةلوجلا هذه نإو

 ىف لماشلا هللا ملع عبتت نإف ! لبق نم نادجولا هب لعفتا ام لك ريغ ةقيمع ةزه نادجولا

 ناو « ءىش هلك اذه . . دادزت امو ماحرألا ضيغت امو ىشنأ لك لمحت ام ىف « عساولا نوكلا

 ! رخآ ءىش ةقيقدلا ةمئادلا ةبقارملا هذه تحت اًعوضوم « ةظحل لك ىو « تاذلاب تنأ نوكت

 ةبهر كنادجو هل زتهيف رحأآلا امأ . . هللا ةمظعب ارارقإو « ابجع كنادجو هل زت دق لوألا

 ءاجرأ ىف كب لوجي وهو هب عتمتست اًقاشك ارون ناک اذه لماشلا هللا ملع نأكو . . ةيشخو

 فقاو تنأو « تنأ كيلع طلسي ةأجف هنكلو . . هرارسأو هتابخ نع كل فشكي نوكلا

 . . روثلا اذه ىف اًماق فشكنم كنأ سحتف « جرفتت

 وأ ةيناثلا ةلوجلا هذه ىف قايسلا هب ىرج ىذلا « ىنفلا » قسنلا - ىرخآ ةرم - لمأتو

 ؟ ىلوألا ةلوحلا ىف ناك امن اًهبش هيف ىرت له . . ةيناثلا ةحوللا

 . . ىرخأ اًنايحأ ىفخيو قديو اًنايحأ رهظي هبشلا نإ

 : ةقيقد طوطخ لإ ىهتنت ةضيرع طوطخب قايسلا ءدب ىف رهاظ هبش كانه

 امو ماحرألا ضيغت ام » لإ جردتي لماش ضيرع طح . . « ىثنأ لك لمحت ام ملعي هللا »

 . قدأ طح وهو ( دادزت

 رمأ نم مكنم ءاوس » ىلإ جردتي لماش ضيرع طخ . . «ةداهشلاو بيغلا لاع» . . مث
 . قدأ طحن وهو ٠ . . . هب رهج نمو لوقلا

 ام » نإف ! ةقيقد طوطخ ىلع وتح هتاذ ضيرعلا طخلا نأ ىف « ىفحخ قيقد هبش كانهو

 ىف ةيهانتملا ةقيقدلا طوطخا نم افالآ وأ تائم هتايط ىف لمحي ضيرع طح « ىثنأ لك لمعت

 ! صاوخو لکشو نولو عون نم : یشنآ لک لمحت ام « تالیصفت ۱ یه « ةقدلا

 ةرجعملا ةماخضلا جزتقو « ةدحاولا ةحوللا ىف ةقيقدلاو ةضيرعلا طوطخلا لخادتت اذكهو

 ! نأ ىف اهلك ةزجعملا ةقدلا عم

# # 

 نع امامت لصفنم هنأك ةلهو لوأل اهنم لك ودبي ةفلتخ اياضق ثالث لمحت ةبآلا هذه نكلو

 : ىرحتالا ةيضقلا

 یتح موقب ام ریغی ال هللا نإ . هللا رمأ نم هنوظفحب هفلخ نمو هیدی نیب نم تابقعم هل »
 . ٠ لاو نم هنود نم مه امو « هل درم الف اًءوس موقب هللا دارأ اذإو . مهسفنأب ام اوريغي
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 ؟ ةيألا ىف ةيلارتملا ثالثلا اياضقلا كلت نيب وأ « ةثالثلا ةيآلا ءازجآ نيب ىرت اي ةلصلا ف

 . ةلهو لوآ نم اًحضاو دبي مل نإو « اًعيمج اهنيب طبري اًيفحخ اًرسج كانه نإ

 ةيضقلاو . ىلوألا ةيضقلا ىه هذه . بولقلا ق ام ىلع علطي لماشلا هللا ملع اذهف
 ام اوريغ منأ ملعيف « سانلا سفنأب ام هللا ملعي لماشلا ملعلا اذه ىضتقمب هنأ ةيناثلا

 نأ ملع اذإ الإ لاحلا هللا ريغي الو . مهاح مه ريغي هنإف اوريغ مهنأ ملع اذإف . مهسفنأب

 . رشب مه ريغيف رشلا ىلإ وأ « ريخب مه ريغيف « ريحا ىلإ ءاوس مهسفنأب ام اورتغ دق سانلا
 امو « هل درم الف اًءوس موقب هللا دارأ اذإو ١ : اًماع اهلبق ايب ةلصتم ةثلاثلا ةيضقلا ىتأت انهو

 اوس مہ ديرب امدنع ۔ ذئدنعو « رشب مه ريغ رشب اوريغ مهنأ ملع اذإ « لاو نم هنود نم مه

 . هللا ةدارإ نم مهيمحجي ىلو نم هللا نود نم مه امو « هتدارإل درم الف ءوسلاب اوریغ ام ءازج

 ةئيسلاب كنولجعتسي » نيذلل ديدهتلا اذه ىلإ لماشلا هللا ملع عم ةلوحلا ىهتتت اذكهو

 نوكي نلو « هل درم ال ءوسب مهدیریس هللا نإف مهفقوم ىلع اورصآ اذإ مہنأ كلذ « ةنسحلا لبق
 . هللا مه هدارأ اغ مهيمحي نم كانه

 ىف ةيناثلاو « زجحملا قلخلا ىف ىلوألا تناك . . ةزجعملا هللا ةردق عم ةثلاث ةلوج ًادبت انهو

 انل حضتت « ةردقلا نم ديدج نول ىف هذه ءىبق مث « ةزجعملا ةجردلا ىلإ لماشلا هللا ملع

 : تابآلا ولتن نیح هتبسانم

 هدمحب دعرلا حبسيو . لاقثلا باحسلا ًىشنيو اًعمطو اًفوخ قربلا مكيري ىذلا وه »

 وهو هللا ىف نولداجي مهو . ءاشي نم اهب بیصیف قعاوصلا لسريو ؛ هتفيخ نم ةكتالملاو
 . « لاحملا ديدش

 ىتلا ةكئالملاو .. قعاوصلاو دعرلاو قربلا ىف اعم ةبهرلاو فنعلا وج تسسحأ له

 !؟ هتفیخ نم حبست

 ىتح اهيف تاوصألا ةدح عفترتو اهضبن عفتربف « ديدهتلا وج ىف ءىجت ةلوجلا هذه نإ
 حبست ةفئاخ ةروعذم ةكئاللا ضرعتو !! ديعولا لاب امف « ناذآلا مصي اًتوص حيبستلا حبصيل

 !ءاشي نم اہب بیصیف هللا اھلسري یتلا قعاوصلاو دعرلاو قربلاب جئاملا رجلا اذه ىف فوخلا نم
 ؟ هللا یف نولداجج مه اذإ . . ثداح هلک كلذ |نيبو

 نيح ةيا لازنإ ىلع هتردقو « ءايحإلاو ثحبلا ىلع ىلاعتو هناحبس هتردقو « هللا ىف لدحلاو

 فخسلا غلاب فيخس رمآ هلك لدجلا اذه « ىحولا نم لزئب ام ليزنت ىلع هتردقو « ءاشي

 اًعايض دشأو اًمخس دشأ هنكلو . ةيناثلاو ىلوألا ةلوحلا ىف تءاج ىتلا ةزجعملاو تايآلا دعب
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 ىتلا ةضقنملا قعاوصلا هتايط ىف لمحم ىذلا ليقثلا باحسلاو دعرلاو قربلا وج ىف كلذك

 ! ةظحل ةيأ ىف مهبيصت نأ نكمي

 ١ هبلاغي نم حجني الو بّلْعُي ال ةوقلا ديدش « لاحم ا ديدش وهو هللا ىف نولداجج مهو . .

 ةيلاتلا ةيالا ىف لماكلا عايضلا ةروص مسجنت مث :

 ىلإ هيغک طسابک الإ ءیشب مه نوبیجتسی ال هنود نم نوعدی نیذلاو . قحا ةوعد هل »

 . «لالض ىف الإ نيرفاكلا ءاعد امو ! هغلابب وه امو هاف غليل ءاما

 قلاخلا هللا . . قحلا ةوعد هل ىذلا هللا نوكرتي موقلا ءالؤه ؟ لماكلا عايضلا ىلإ ثيأرأ

 ىذلاو « لماشلا ملعلا كلذ وه هملع ىذلاو « لئاهلا نوكلا اذه قلح ىذلا <« ربدملا رداقلا

 . . ءىشب مه نوبيجتسي ال نم نوعديو هللا ةوعد نوكرتي . . قعاوصلاو دعرلاو قرلا للسري

 !؟ اذه دعب لالض یأف

 ! مهجردتسي قايسلا نكلو

 ؟ اب مهروصب ىتلا ةروصلا تهتناو « رمألا ىهتنا له . . « ءىشب مه نوبيجتسي ال »

 . ٠ . . . الإ ءىشب مه نوبيجتسي ال ١ : مهنع لوقی هنإ ! الک

 ؟ ام عون نم ةباجتسا ثدحتس له . . عمسلا ناذالا تفهْرَتو نويعلا حتفنت انهو

 ! ةباجتسالا مدع نم أوس ةباجتسا اهنإ . . ! الو! معن

 . !٠ هغلابب وه امو هاف غليل ءاملا ىلإ هيفك طسابك الإ »

 برشي ال هنکلو . . برشي نآ ديري ناشطع صخش اذه . . اًقح ةبيجع ةروص اهنإ
 هيفك طسبي هنإ ! ءالا دوجو مغر برشلل هلصوي ىذلا حيحصلا هاجتالا هجتي ال هنأل . . اًدبأ

 لظيف . . ادب همف ىلإ ءاملا عفري ال ةروصلا هذه نيفكلا طسب نكلو . . هاف غلبيل ءاملا ىلإ

 لظيف . . هيلإ حبحصلا هاجتالا هجتي ال هنكلو ناشطع وهو هلوانثم ىف ءاملا . . اذكه اًققاو

 ! ناشطع ماودلا ىلع

 ؟ ىنعملا ىلع اًنيش « ةينفلا » ةروصلا هذه تداز له

 ؟ ىنعملا ىدؤي كلذ نكي ملأ « انه قايسلا ىهتناو « ءیشہ مه نوبیجتسی ال ١ : لاق ول

 . . كش الو اًديدج ىنعم تفاضأ ةدايزلا نكلو ! ىب

 ةروص ىف اًقيقد اًيسفن ىنعم ٌرَرَصْيَل قايسلا ممه هجردتسي ىذلا جاردتسالا اذه نإ

 ؛ ۰ هس

 اذإف “ . . . الإ ءىشب مه نوبيجتسي ال » : لوقي نيح ةباجتسالا ىف مهعمطي انأكف
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 ! هغلابب وه امو هاف غلبيل ءاملا ىلإ هيفك طسابك : ةسئابلا ةروصلا هذه ىلإ مهجردتسا اوعمط

 ‹ هللا نود نم اهنودبعي ىتلا مانصألا كلت مه بيجعتست نأ ىف مهعمط روصت اهنإ

 ىلإ ئاد ًامظي ايندلا ةايحلا ىف ناسنإلاو - نآمظلا ةلغ ىوري بخ اهعابتا ءارو نم نآ مهمو
 ! نامرحلا لإ ةياهنلا ىف مهب ىهتنت اب اذإف - ! ضرألا عاتم

 . . . !لالض ف آلإ نيرفاكلا ءاعد امو »

 رظنم مامآ انب اذإ « ثباعلا لاضلا فقوملا اذه نورفاكلا هيف فقي ىذلا تقولا و

 : هلل ملستسم عشاحخ

 . « لاصآلاو ودغلاب مم الظو اًهركو اًعوط ضزألاو تاوامسلا ىف نم دجسي هليو »

 ةدابع نع هلك نوكلا ىف نوذاشلا مهدحو مه نيرفاكلا نم ةنفحلا كئلوأ نأ انل نيبتيف

 هلل ملستسم عضاخ هيف نمو هلک نوکلا انب « فئازلا مهرابکتسا یف مهدحو نوفقی « هللا

 : هنع اًرهق وآ هتدارإب

 انين اتلاق « ارك وأ اًعوط ايتا ضرأللو اه لاقف ناخد یهو ءایسلا لإ یوتسا مش »

 . '«! نیعئاط

 ؟ هنئيشمو هللا ةدارإل عضخي نأ الإ دحأ كلمي لهو

 هللا اوزجعي نأ نوعيطتسي م نونظب مہنإف نيركتسملا نيلاضلا رشبلا نم ةنفحلا كلت امآ

 نع هناحہس هللا نم ازجع سيل نيح ىلإ مه هللا دادمإ نأ نوسنیو ! هناطلس ىلع اوجرخو
 اولمحيل » : ام اتمز نيرفاكلل ىلمي نأ - هناحبس - هتئيشم كلت اإ ! مهتعاسل مهقحس

 ةذحأ » مهذحأي مث « ! ملع ريخب ممنولضي نيذلا رازوأ نمو ةمايقلا موي ةلماك مهرازوأ

 . . ارمدت مهرمدیف ٩" ةيبار

 كلذ اومهوت نإو « هنئيشمو هللا ةدارإ ىلع نيجراخ اوسيل كلذ مهذوذش ىف مهنإ ! الك

 ! نامزلا نم ةرتفل
 ارهق رهقيسف ضري نمف <« هللا ةدابع نع ضارو « هلك ملستسمف نوكلا ةيقب امآ

 ! سحتسىف

 تاوامسلا ىف نم » سيل هنإ ! ةمات ةأجافم انئجافت ةبيجع ةروص انل ضرعت ةيآلا نكلو
 ! ةدجاس اًضيأ مم الظ انإو . ديرفلا دهشملا اذه ىف هلل نيدجاسلا مه مهدحو « ضزألاو

 . ٠١ : ةقاحلأ ةروس (۳) . :٥ لحنلا روس (؟) . ۱1: تلصفةروس(1)
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 هيحصي « هبحاصل عبات اب وهف ! هتاذب مئاق دوجو هل لظلا نأ  ةداع- ناسنإلل رطخم امو

 لصفنم « نئاك » وه « اًكرحتم ناك نإو لظلا نأ ناسنإلا روصتي ال لب ! هلظ هنأل . . اًهق

 ةيتاذلا ةكرحلا هحنميو « لظلا ييجي قايسلا نكلو ! هلل ام دجسي نأ نكمي ةيتاذ ةكرح هل

 تسيلو ةرشابم هل ىه هتیعبت نال ! صاخل ا هباسحل (نأك هلل دجاس هنأب انۇجفیو « ةلقتسملا

 ! كرحتي ثيح هعم هكر ىذلا هبحاصل

 ىف هلل نيدجاسلا ددع فعاضت « مههالظو ١ ةدحاو ةظفلب اهنإ ! ةعدبم ةروصل اإ الأ

 نانثا اه اذإ « انناهذآ ىلإ ردابتي اک نیدجاسلا مهدحو مه اوناك نأ دعبف ! هلك نوكلا

 ! هلظو ءىشلاو ! هلظو صخشلا : نادجاس

 لظلا لعجت لاصآلاو ودغلا نيب ام لظلل ةمئادلا ةكرعلاف ! ةدح-او ةرم فعاضتي مل هنإ لب

 ضزالاو تاوامسلا لعجتو ! دحاو نع دزي ل لظلا بحاص ناك نإو اج ةرثك اًصوخش

 دق ضرالاو تإوامسلا ىف ناکم دجوي ام ىتح « ةظحح لك ىف لالظلا دوجسل ًدائاه ارسم

 ! نيدجاسلا نم ةظح الح

 ١ لاصآلاو ودغلاب ممنالظو ١ + عبرا وأ ثالث ىلع دیزت ال ةدودعم تاملکب هلک كلذو

 انإو مهعانقإ دصقب ال مهيلإ باطخلا هجوي نيبذكملا كئلوأ ىلإ قايسلا دوعي مث

 | عتب نآ قحتسي ال ةروسلا لوآ نم ةدوشحملا تابآلا كلت لكب عنتقي ل نم نإف . . مهتيكبتل

 نوکلمی ال ءایلو هنود نم متذغتافآ : لق . هللا لق ؟ ضرأالاو تاوامسلا بر نم : لق »

 تاملظلا ىوتست له مأ ‹ ريصبلاو ىمعألا ىوتسي له : لق ؟ ارض الو اًعفن مهسفنأل

 ءىش لك قلاخ هللا : لق !؟ مهیلع قلخلا هباشتف هقلخک اوقلخ ءاکرش هلل اواعج مآ ! ؟رونلاو

 . « راهقلا دحاولا وهو

 م مهو !٠ هلا : لق ؟ ضرإلاو تاوامسلا بر نم : لق ١ ! مهتباجإ رظتني الو مأسي هنإ

 تاواسلا قلخ نم مهتلأس نئلو » : ضزألاو تاواسلا بر وه هللا نأ نورکنی اونوکپ

 : نولوقيس ؟ ميظعلا شرعلا برو عبسلا تاواسلا بر نم : لق !«١ هلا نلوقيل ضرإألاو

 طقف تيكبتلل مآسي هنإ ! مهفارتعاب مهذخأي ىتح مهيلع رظتني ال قایسلا نكلو“(! هل

 ال ءايلوأ هنود نم متذختافا : لق ١ ! ناهرب الو قطنم ريغ ىلع مئاقلا مهفرصت فخس نايبلو

 . ٠؟ ارض الو اًعفن مهسفنأل نوکلمي

 ! ؟ رونلاو تاملظلا ىوتست له مأ ربصبلاو ىمعألا ىوتسي له : لق : دش ديدنت مث

 . ۸1-۸۷ : نونمۇملا ةروس (؟) . ۵ : ناقل ةروس ( ۱ )
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 نسژيف هنرصب اه حتفتتف تايالا یری یذلا نمؤلا فقومو لاضلا لا اذه یوتسی له

 ؟ نالا رونو رفكلا تاملظ ىوتست له مأ ؛ بيجتسيو

 بادنف قا الخ ءاکرش هولمج ما | ةيرخسلا مفت لإ ديدتاو تكلا لم ر

 عم نوکرشی اوناک نإ ! ہللا عم اًقلاخ كانه نآ نومعزی اونوکی م مه یتحو « !؟ مھیلع تلخ ا

 ‹ ىربكلا ةقيقحلا نع اومع مهنأل مهب : رسي قايسلا نكلو ٠ قلخلا ريغ ىرخأآ تافص یف هللا

 وهو فرصتملا وهف قلاغلا وه مادام هنأو . . دبعي نأ یخغبنی یذلا وه هدحو قلاخلا نآ یهو

 « هدحو قلاخلا وه هناحبس هنا نورکنی ال مهف . ۲ یألاو لتا هل الأ ) : رمألا بحاص

 انه نمو . كيرش نود هدحو هودبعي نا یهو « ةيقطنملا هتجيتن كلذ ىلع نوبتري ال كلذ عمو

 بيذكتلاو كرشلا فقوم اوفقي نأ ممه ىغبني ال هنإ مه لوقي |نأك « مهب ةداحلا ةيرخسلا ءىهت

 الو «قلخلا مهيلع هباشتيف هقلخك نوقلخي ءاكرش هلل نوكي نآ ىه « ةدحاو ةلاح ىف الإ

 اوماد امو !ءاوس ىلع ایج مهودبعیف ءاکرشلا هقلخ امو هللا هقلحخ ام نیب اوزیمب نأ نوعیطتسي

 . ناهرب هل سيو ٠ رربم هل سيل نذإ مهكرشف « هللا ريغ اًقلاخ كانه نأ نومعزي ال مه

 ةيلفع ةيضق هنم لعجم نأ لقعلا عيطتسيو ! ىلقع ليلد - نوينالقعلا ءاش اذإ - اذهو

 هلع نإ .. ةيوازلا هذه نم هقوسي ال قايسلا نكلو ! نيهاربو تامدقم تاذ ةيقطنم

 ‹ فقوملا ىف اًنيش ىنغي ال ىنهذ ديرجت نود ذاشلا مهفقوم نم كحضلا بثت ةعذال ةيرخبس

 ! رخۇي الو مدقي الو

 نم رخسيل انإو « الصأ اوبي ىكل ممأس امف « مهتباجإ رظتني الو مميأسي ىرخأ ةرمو
 : ةدسافلا مهتاروصت

 | مآ اوضر ةيضقلا مسحت اذكهو . . « راهقلا دحاولا وهو 1

 . ميقملا مم الض ىف اولظ مآ اوعنتق . اوضري

%# FF  F#* 

 : نآرقلا ىف ةبورضمل ا لاثمألا لجأ نم وهو « لث ا اذه ىتاي مث

 نودقوي امنو « ايبار اًدبز ليسلا لمتحاف « اهردقب ةيدوآ تلاسف ءام ءاسلا نم لزنأ »

 دبزلا امأف : لطابلاو حلا هللا برضي كلذك . هلثم دبز عاتم وآ ةيلح ءاغتبا رانلا ىف هيلع

 . « لاثمالا هللا برضي كلذك . ضرألا ف ثكميف سانلا عفني ام امآو ءافج بهذيف

 ؟ برضي لثم وه له : الو لآسنو

 )١ ( فارعألا ةروس : ٥٤ .
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 هللا برضي كلذك » برضي لثم هنأ ىلع اصن ةيآلا تصن دقف ! كش الو معن : باوحلاو
 . « لاثمألا

 هذهب رخآ عضوم ىف درت مل ابر « ةينف ١ ةتفل اًصاخ لاج لثلا اذه ىطعي امن نكلو

 . .ةروصلا

 هب رثأتتو لثملا بحت سانلاو . ريبعتلا عاونأ نم اهريغل تسيل ةيبذاج امعاذ ىف لاثمأالل نإ
 ىنعلا ضرعُي نأ نم ًالدبف . . ادثاز ايف ١ الا هيف نأل ريبعتلا ىف ةرشابملا روصلا نم رثكأ
 سكعت ةيداعلا ةآرملاف ! ةيداعلا ايارملاك ال ةصاح ةآرم لالخ نم اًسوكعم ضرعي هنإف « ةرشابم
 ال ىهف ! ةيداع ريغ ةصيصحخ تاذ ةآرملل هذه نكلو . قرف الب هتروص سفن ىف ءىشلا

 اًقنور ىهبأ اهنكلو . . ةهباشم ىرحأ ةروص ىلع انإو « ةيلصألا هتروص ىلع ءىشلا سكعت
 نيب ةنراقملا دقعب ىلصألا ىنعملا قوذت ىلع نيعت مث نمو . . ةيبذاج دشأو اًحوضو رثكأو
 اهنم لك « ةروصو ًالصأ حبصي نيح سحلا ىف ىنعملا فعاضتي مث نمو ! ةروصلاو لصألا
 الدب هلايخب ىنعم ا لمت ىف ةعتم ناسنإلا دجيو « تقولا تاذ ىف رحآلاب لصتمو « هتاذب مئاق
 . . بسحف هنهڏب هالمتپ نأ نم

 ! دئاز لامج هل ةصاحخ ةفصب لثملا اذه نكلو . . اًعيح لاثمألل ةبسنلاب اذه

 ! ةقباسلا ةيالا ىف قايسلل دادتما وه امنإو ! اثم سيل هنأكو أدبي هنإ

 ةيدوأ تلاسف ًءام ءاسلا نم لزنآ . راهقلا دحارلا وهو ءىش لك قلاح هللا : لق »

 . « . . . ايبار اًدبز ليسلا لمتحاف اهردقب

 « هللا ةردق نع ثيدحلل رارمتسا هنأ سحت اينإ ! الك ؟ برضي لثم هنآ سحت له انه ىلإ

 انآ سحت وأ . . ! ءام ءاهسلا نم لزنآ ۰ ءیش لک قلخ « نآرقلا تایآ نم ریثک یف دری اک

 تلاسف « ضزألا نم ةنيعم ةعقب ىف « ءام ءامسلا نم لزنآ : موي تاذ تثدح ةيعقاو ةصق

 رانلا ىف هيلع نودقوي امو » : لوقي نيح هنكلو ! ايبار اًدبز ليسلا لمتحاف « اهردقب ةيدوأ

 فرعت ال كنكلو . . ىورت ةيعقاو ةصق تسيل انآ سجن ًادبت « هلثم دبز عاتم وأ ةيلح ءاغتبا
 ةكرتشم اهنأ ىف الإ « قاست ميف دعب فرعت ال اهتاذب ةمئاق ةقيقح ةيناثلا هله مث ! ىهام دعب

 قحلا هلا برضي كلذك » ! برضي لثم هنإ كل لاقي ةأجفو . . دبزلا دوجو ىف ىلوألا عم
 مث « قايسلا نم الصتم هتننظ ام نيب لصفتل « ديدج نم عجارت دوعت ذئدنعو « ! لطابلاو

 ! بورضملا لم ا ىف ةروصلاو لصألا لمت
 « راهقلا دحاولا وهو ءىش لك قلاخ هللا : لق » ؟ هتلصف اذإ قايسلا لصفتي له نكلو

 . « . . . ٌءام ءاسلا نم لزنأ
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 لثملا اذه اًدئاز لاج ىطعت ىتلا ةينفلا ةتفللا ىه كلتو!لازي ام لصتم هنإإ الك

 !تاذلاب

 وهو ءىش لك قلاخ هللا : لق » ةقباسلا ةيآلا هنم تجسن ىذلا طيخلا تاذ نم هنإ

 ديدج حجيسن هنأ رمألا ًأدبم ىف كرعشي نأ نود « ةديدجلا ةروصلا جسني ادبي « راهقلا دحاولا

 طيخلا نكلو « اهاذب ةمئاق اًقح ىه اذإف امه اتكا دعب ةروصلاب ًاجافت ىتح . . ةديدج ةروصو
 ! عاطقنا ريغب هلبق مب ڈاصتم لظي اهجسن یذلا

 . . ةليمحجا ةينفلا ةتفللا كلتل اقوذت دادزتف « ةروصلاو لصألا ىلمت ىف ذخأن مث

 ىه « ةصاخلا ةينفلا ةيصاخلا تاذ ةارملا لالخ نم ةسوكعملا اهتاذب ةمئاقلا ةررصلا نإ

 قيمع داو اذهف . هردقب لمحبي داو لك . . نايدولا هب ضيفت ىتح ءاسلا نم لزانلا ءاملا

 . هيف ثكمي الو ارورم هيلع رمي انإ « ءاملا هيف ثکمی ال لحض داو كلذو « ءالثما لتميف

 رهظيف « بساورو خاسوأ نم نايدولا ىف ناك امم « ايبار اًدبز هقیرط یف لمح لیسلا نإ مث

 شایجلا راوفلا دبزلا كلذ ىري هنإف ىئارلا ىأر اذإف « ءاملا ىلع ىطغيف ةرتف حطسلا ىلع دبزلا

 . . ىفتخا دق شايجلا راوفلا شفتنملا دبزلا اذإف « ةرتف دعب ليسلا رقتسي مث . حطسلا ىلع

 . . سانلا هب عفتنيف « اًقئار ايفاص « ضزألا ىف اًرقتسم ءاملا یقہیو

 ىلع اًينابر ىده ءامسلا نم لزني هللا نأ : اذكه وهف هل ليثمتلا دارملا « ىلصألا ىنعملا ام

 بسح بلق لك ذخأيف - نايدولا لباقت بولقلاو « ءاملا لباقي ىدهلا - ةيرشبلا بولقلا

 لطابلا نإ مث . هيف ثبلتی الف هدرطیف یدهلا هيلع لزنپ بلقو « ناییإلاب نلتمی بلق . هتحیبط

 ال مث . . ءامسلا نم لزانلا قحلا عم هعارص ىف نمزلا نم ةرتف روغيو شفتني نمؤي ال ىذلا
 اددب بهذف < هيلع هللا رمد دق شفتنملا لطابلا اذه اذإف ٠ ضرألا ىف هللا رمأ رقتسي نأ ثبلي

 . . . ضأألا ىف اتم اًفتسم نايإلا ىقبيو « ةفئازلا هتوقب سانلا رهبي ناك نأ دعب

 . ةصاخلا « ةينفلا » ةآرملا كلت لالخ نم ةسكعنملا ةروصلا ىه كلتو لصألا وه اذه

 ةروصلا تزرب اذإف . اه طشنيو اهعم كرحنيف لايخلا اهالمتي اهعاذ ىف ةليمج ةروصل اإ و

 فعاضتو « ألاجو اًحوضو ىلرألا تداز ةروصلاو لصألا نيب ةنراقملا تدقعو « ةيلصألا

 ! ةآرملا ىف رظني مث لصألا ف رظني وهو « اهب ناسنإلا ساسحإ
 . . حضوأ ةروصب لحم ا اذه ىف صاخلا لالا انل نيبتي . . نآلا مث

 ىلإ ىرخأ عضاوم ىف هبني اک « انه هبني الو . . «ءام ءامسلا نم لزنأ » : لوقي لثملا ف هنإ
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 هجو ىلع ٌءام ءامسلا نم لزني هللا نإ ! ةروصلاو لصألا نيب كرتشم طيخلا نأل ء“" لمم ا ةيادب

 ‹ طيخلا تاذ قايسلا مدخعتسا مث نمو ! لزنم باتك ىف يده ءاسلا نم لزني هللاو . ةقيقحلا

 ! ءاوسلا ىلع ةروصلاو لصألا هب مسرف
 ال دوصقملا ىنعملل نيتروص سكعت ةآرلا نإ . . رخآ ًالاج فيضي اًضيأ لثملا اذه نإ مث

 ةروص كلتف . . « هلثم دبز عاتم وأ ةيلح ءاغتبا رانلا ىف هيلع نودقوي امو » : ةدحاو ةروص

 ةضف وأ نيمث بهذ انهف . لصألا نيبو اهنيب ةنراقملا دقعيو امه طشنيو لاين ا اهالمتي ىرخأ
 رهصني ىتح هيلع دقوي ىأ « رانلا ىف نتي نأ دبال هنكلو . . ةنيزلاو ىلحلا ىف مدختسي ام

 . . كاذ نع اذه زيمتيو . . هل اًبحاصم ناك وأ هيلع اًيوتع ناک ىذلا ثب هنع لصفنیف

 ندعملا ىلع ىطغيف - كلذك انه دبزلا مسا ذحأي ىذلا - ثبخلا ولعي ةنتفلا ءانثأ ىف هنکلو

 لظيو « اًديعب ىقلأو هدحو ىفن دق دبزلا ناك ترقتساو رومألا تأده اذإ ىتح « یقیقحلا
 . نونيزتيو سانلا هب ىلحتي نيمثلا ندعم

 كلذك » : دحاإو ءىشل نالثلا برضيو « دحاو لصأل ساكعنا امه نيتروصلا نأ عمو

 ىف اتناك نإو ىرحأالا ريغ ةيواز نم سكعت ةروص لك نأ الإ « « لطابلاو قحلا هللا برضي
 . ندعملا اهيف نتفي ىتلا رانلا ةروص ىه ةروصلا انهف . ةدحاو ةياغ ىلإ نايدؤت ةياهنلا

 : نونمؤملا اهب ىلتبي ىتلا ةنتفلا ىلإ ةراشإلاو
 ‹ مهلبق نم نيذلا انتف دقلو ؟ نونتفي ال مهو انمآ اولوقي نأ اوكرتی نآ سانلا بسحأ »

 . «  نيبذاكلا نملعيلو ارقدص نيذلا هللا نملعيلف

 ةوطس تحت ارومغم قحلاو < راوفلا كرحتملا شفتنلا وه لطابلا نوكي ءالتبالا ءانثأ ىفف

 بهذ « بيطلا نم ثيبخلا زيو < ءالتبالا ةمكح تهتنا اذإ ىتح . . رهظي ال لطابلا

 . . ضرالا ىف نوبيطلا ىقبو اددب ثبخلا
 ؟ ةليمجلا ةربعملا ةيحوملا ةددعتملا روصلا لب . . ةروصلا عادبإ ىلإ تيأرأ

 . . زاجعال هنإ الأ

# F# 

 هيلع هللا ىلص - هللا لوسر ىلع نآرقلا ىف لزنملا ىنابرلا ىدملا روصي بورضملا لثملا ناك

 ةروس ىف لوقيو « اهقوف اف ةضوعب ام اثم برضي نأ ىحتسي ال هللا نإ ١ : اثم ةرقبلا ةروس ىف لوقي ( )١
 ارس هنم قفني وهف انسح اقزر الم هانقزر نمو ءیش ىلع ردقی ال اکولم ادع الثم هللا برض ١ : لحنلا

 . بورضم لثم هنآ ةيادبلا ذم فرعتف « نوملعي ال مهرثكأ لب هلل دمحلا ؟ نووتسي له اًرهجو

 . "۲ : توبكنعلا ةروس (۲)
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 : بيجتست ال یتلاو بيجتست یتلا بولقلا روصيو « - ملسو
 اًعيِج ضرالا ىف ام مه نأ ول هل اوبيجتسب مل نيذلاو . ىنسحلا ممرل اوباجتسا نيذلل »

 . ٠ داهملا سئبو منهج مهاوأمو باسحلا ءوس مم كئلوأ ! هب اودتفال هعم هلثمو

 هل اوبيجتسي مل نيذلاو : لاق ول . . ريوصتلاب ريبعتلا لام انل نيبت كلذك ةينف ةفقو انهو

 كلت نم ىنهذلا ىنعملا اذه نيأ نكلو . هانعم ريبعتلا ىدأل . . ةمايقلا موي ءىش مهعفني نل

 ؟ !٠ هب اودتفال هعم هلثمو اًعيج ضرألا ىف ام محط نأ ول » : ةروصلا

 كلذو . . اًعيج ضرزألا ىف ام كلتمي ناسنإ ةروص : ةروصلا عبتت ىف لمعي انه لايغلا نإ

 هسفاني ملو دحأ هعنمي مل ولو « كلمتلا ىلع ناسنإلا ةردق قوفي هنأل عقاولا ملاع ىف ليحتسم

 ول ىتح لئملاب ىتأي نيأ نمو ٠ ! هعم هلثمو ١ . . هلاحتسا رمألا ديزت ةروصلا نكلو . . دحأ

 نإ 1؟ هعم هلثمو ضرألا ءلمب هللا ىلإ مدقتي فيك ! هب موقي فيك . . هتاذ ءادتفالا مث ! دارا

 - ! اًعم اهلثم نع ًالضف - اهعيمج ةيضزألا ةركلا طبأتي نأ ىلواحي ناسنإ ةروص مسريل لايخلا
 ةلاحتسالا ىنعم مسجتيف ! منهج لحخدي ال ىكل هسفن نع ةيدف هللا ىلإ اهميدقت لواحيل

 ! ظافلألل ةيديرجتلا ىناعملا عم لماعتي ىذلا درجملا نهذلا هلثمتي ام فاعضأب

 امهركذ نيتللا رشبلا نم نيتئفلا نيب ةنراقم اهيف دقعي ةديدج ةلوج ىف قايسلا ىضمي مث

 لبق نم لثملا اه برض نيتللاو « هل اوبيجتسي م نيذلاو ١ « مهبرل اوباجتسا نيذلا » لبق نم
 : هردقب لك ليسلا لمتحت ىتلا ةيدوألاب

 . ١ بابلآلا ولو ركذتي نإ ؟ ىمعأ وه نمک قحلا كبر نم كيلإ لزنآ انآ ملعي نمفأ »
 . قحلا وه - ملسو هيلع هللا ىلص - لوسرلا ىلإ لزنأ ام نأ ملعي امهدحأ : ناقيرف اإ

 لاق اک « ريصبلا وه لوألا قيرفلا نوكي نأ ةلباقملا ىضتقمو . ىمعأ هنأب فصوي ىناثلاو

 هفصي اإ هتفصب انه هفصي ال هنكلو . « ريصبلاو ىمعألا ىوتسي له : لق ١ لبق نم
 ىضتقمو « بابلألا ولوأ » : رخآ اًمصو هيلع قلطي مث . قحلا وه لزنأ ام نأ ملعي : هتلاحب
 : عضوملا اذه ريغ ىف نآرقلا مهفصي اك وأ « هل بابلأ ال بذكملا قيرفلا نوكي نأ ةلباقملا
 . «  اهب نوهقفی ال بولق مه

 : ءالؤه بابلألا ىلوأ انل فصي قايسلا ذحخأي انهو

 )١ ( فارعألا ةروس : ٠۷١ .
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 لصوي نأ هب هللا رمأ ام نولصي نيذلاو . قاثيملا نوضقني الو هللا دهعب نوفوي نيذلا

 اوقفنأو ةالصلا اوماقأو ممبر هجو ءاغتبا اورص نيذلاو . باسحلا ءوس نوفاخيو مهبر نوشخيو
 ندع تانج : رادلا ىبقع مه كئلوآ ةئيسلا ةنسحاب نوءرديو ةينالعو ارس مهانقزر ام

 لك نم مهيلع نولخدي ةكئالملاو . مهتايرذو مهجاوزأو مهئابآ نم حلص نمو اپنولخدي
 . « رادلا یبقع معنف متربص اہ مکیلع مالس : باب

 لك ىف لب « هنم عضوم نم رثكأ ىف انفقوتسيل فافشلا ليمجلا قئارلا فصولا اذه نإو

 ! عضوم

 لزنأ ام نأ نوملعي نيذلا مهنأب لبق نم قايسلا مهفصو نيذلا مه ءالؤه بابلألا ىلوآ نإ
 نوفوي نيذلا » مهنأب انه نوفصوي نيذلا مه مث . قحلا وه - ملسو هيلع هللا ىلص - لوسرلا ىلإ
 . . . نيذلاو . . نيذلاو . . نيذلاو « قاثيملا نوضقني الو هللا دهعب

 ملعلا كلذ سيل « قلا وه هللا لزنأ ام نأب « ملعلا » اذه نأ انه انسح تفلي ام وأف
 ىلوأ كولس ىف ةنيعم اراثآ جتني « عشم كرحتم ملع هنكلو . . كرحتي ال ىذلا درابلا ىنهذلا

 . . بابلألا

 نهذلا نم لقتنا دق « قحلا وه - ملسو هيلع هللا ىلص - لوسرلا ىلإ لزنأ ام نأب مهملعف
 نوفوپ ١ : كولس ىلإ هنم لوحتي یکل < یا نادجولاب ضبني ىذا بلقلا ىلإ < ملع ىذلا

 . ٩ . . . قاثيملا نوضقني الو هللا دهعب

 مدآ ىنب ىلع ذخأ ىذلا قاثيملا وهأ ؟ ره قاثيم ى « قاثيملا نوضقني آلو هللا دهعب نوفوي »

 : مهسفنأ ىلع مهدهشأو مهتيرذ مهروهظ نم مدآ ىتب نم كبر ذخآ ذإو » : رذلا ملاع ىف
 هيلع هللا ىلص - لوسرلا عم هودقع ىذلا قاثيملا مأ « ! اندهش ! ىب : اولاق ؟ مكبرب تسلآ

 ءهللا ريغ رخآ اإ اودبعي الأ هانعم اب « هللا لوسر ادم نأو هللا الإ هّلإ الأ اودهش ذإ - ملسو
 ؟ هللا ريغ دحأ نم اودمتسي الو [ هللا نع غلبملا لوسرلاو ] هللا ريغ اًدحآ اوعيطي الو

 . . قاثيملا تاذ وه وآ . . قاثيم كاذو اذه

 قاثیم لکو ‹ هللا عم دهع لك ىنعيل « قاثيملا  لوقيو « هللا دهع » : لوقي ذإ ريبعتلا إو

 . هللا عم

 ء هرملع ىذلا « ملعلا » اذه راثآ نم رثأ لوأو . بابلألا ولو اهب فصوي ةفص لوا كلت

 . كولس ىلإ لوحتف
 . « . . . لصوي ن هپ هللا رمآ ام نولصي نیذلاو »
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 انه ةركنلاب ميمعتلا اذه نإو . لصوي نأ هب هللا رمأ ام لك ىنعتل ميمعتلا اذهب «ام » نإ

 اهيقبيل ‹ اهيصحم ال انه قايسلاو . ىصحت ال رومأ اهيف لخدي ىنعملل ةعساو ةحاسم ىطعيل

 . لصوي نأ هب هللا رمآ امم ركذلاو ةالصلا ىف للاب بلقلا لاصتاف ! ةيحوم ةلماش ةماع اذكه

 نيجوزلا لاصتاو . لصوي نأ هب هللا رمأ ام مهيلع قافنإلاو ةدوملاب ىبرقلا ىوذب لاصتالاو

 هب هللا رم ام هللا ف ةباحنملا ةفلاتملا بولقلا لاصتاو . لصوي نأ هب هللا رمأ ام ةمحرلاو ةدوملاب

 ! ناسنإلا لاعآ لك لمشي ام اهريغو . . اهريغو . . لصوي نأ

 ١ باسحلا ءوس نوفاخیو مہر نوشخیو ٩ .

 ء هللا نم ةيشخلا ىلإ نمؤملا بلقلا ىف ىدؤي نأ دبال قحلا وه هللا نم لزنآ ام نآب ملعلا نإ

 ىتلا « رعاشملا ف هل ديصر ال « اًقلعم الع لظي هنإف الإو « باسحلا ءوس نم فوخلا ىلإو
 مر لالج ملعلا اذه نم نوكردي انه نيفوصوملا بابللا ىلوأ نكلو . كولسلا ىلإ ىدؤت

 . باسحلا ءوس نوفاخيف باسح نم هيف امو رحآآلا مويلاب نونمؤيو « هنوشخيف

 نوءرديو ةينالعو ارس مهانقزر امن اوقفنأو ةالصلا اوماقأو مهبر هجو ءاغتبا اوربص نيذلاو »

 . ( . . . ةئيسلا ةئسحلاب

 كلذ نع اهرودب تأشن ىتلا « هلل ةعشاخلا رعاشملا كلت نم اشن لمع كولس هلكاذهو

 . قحلا وه هللا لزنآ ام نآبملعلا

 رهف الإو . . رعاشم ىلإ لوحتي نأ دعب « كولس ىلإ ةياهنلا ىف ملعلا اذه لصي نأ دبال هنإ

 مهتيلهاج ىف برعلا هللا ىمس هلجأ نم ىذلاو « رخؤي الو مدقي ال ىذلا ةيلهاجل ا ملعك ملع

 نيب قرفلا انل نيبت « مهكولسو « نوملعي نيذلا » تافصف انه امأ . . « نوملعي ال نيذلا »

 . . ملعو ملع نيب ام ناتشو . . ىلهاجلا ملعلاو ىناميإلا ملعلا

 . ٩ .. مهر هجو ءاغتبا اوربص )

 ىف قلأتي « مهر هجو » نم ىنابرلا رونلا |نأكو . . رون اهلك . . ربصلل ةفيفش ةروص اإ

 ؟ « مهر هجو  ءاغتہا اوربص دق اوسیلآ ! ءیضتف مههوجو تاہسق ىلعو مہبولق

 نإ ! مهقح نم وهو . . ةنجلا ميعن ءاغتبا اوربص انه لقي مل . . ! ةيفافش نم اه اي

 . .نايوال ةروص عورأو . . ربصلل ةروص فشأ اغإ . . « ممبر هجو ءاختبا اوربص ١ لوقي

 .  ةينالعو ارس مهانقزر امن |وقفنأو ةالصلا !وماقآو »

 نيب ام اهب نولصي « ةالصلا اوماقأ . . ةيماسلا ةءاضولا ةفيفشلا ةروصلا ةلمكت اهنإ
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 انه « ارس ١ ةظفلو . . هللا هجو الإ مهقافنإب نوختبي ال ةينالعو ارس اوقفنأو . هللا نيبو مهبولق

 . هللا هجو ءاغتبا نيقفنملا كئلوأل ةئيضولا ةروصلا مسر ىف كراشت

 .  ةئيسلا ةلدسحلاب نوءرديو »

 . . امنو ءرديف ةئيسلا نوقلتي . . عافترالا ةمقو . . ربصلا ةمقو . . ةيفافشلا ةمق كلتو

 ! نيئيسملا ىلإ ةنسحلا ميدقتب ؟ فيك نكلو

 نيب نم اهنإ لوقنل لاجملا اذه ىف انه انفقوتست اهنكلو . . كش الو ةفيفش ةروص اإ

 ! ةيندم ال ةيكم ةروسلا نأ حجرت ىتلا رومألا

 ىفامأف . ةكم ىف نيملسملل هللا رمأ وه ةنسحل اب ةئيسلا ةلباقمو « ىديألا فك ناك دقف

 اوءردي ىتح لاتقلاب مه اوأدبي نب كلذ دعب مهرمآ مث « ناودعلا درب مهرمأ دقف ةنيدملا

 .'« هلل هلک نیدلا نوکیو ةئتف نوكت ال ىتح مهولتاقو :١ ةنتفلا

 ناكم هل لاتقلاب ةئيسلا ءردو « لاجمو ناكم هل ةنسحلاب ةئيسلا ءرد . . هناكم لكلو

 . هرماوأو هيحو لزني ثيح ملعأ ناو . كاذل حلصي ام اذه حلصي الو . .لاجتو
 نيقيلا ملعلاو . . ةيكم ةروسلا نأ حجرت - اهريغ عم - ةيآلا هذه نأ انه انمي ىذلا انإ

 . هللا دلع

 . . هللا دنع ءالؤه هقحتسي ىذلا ءازحلاب ةءاضولا ةفيفشلا ةروصلا كلت قايسلا متتخنو

 ١ «رادلا ىبقع ممه كئلوأ .

 : ةدلاخلا رادلا ىف ةنسحلا ىبقعلا مم

 . « . . مهتايرذو مهجاوزأو مهئابآ نم حلص نمو اهنولخدي ندع تانج )
 جاوزالاو ءابالا عم ىقالتلا ميعنو « ةنجلا لوخد ميعن . . فعاضم ىسفن ميعن انهف

 ميعنلا اذه ةروص لمكت اهنإف . . طقف اذه سيلو . ةنحجلا ىف كانه . . ةحلاصلا تايرذلاو

 : نيبحرم باب لك نم ةكئالملا لوخدب فافشلا ىحورلا

 . !«رادلا ىبقع معنف متربص اب مکیلع مالس : باب لک نم مهيلع نولخدي ةكئالملاو »

 ( ! فاطملا ةيان ىف اهلك ةروصلا رمغي رون ىأ
 مث . . روعش لكو فرصت لكو اهيف ةفص لكب . . ةقئار ةفافش ةئيضم اهلك ةروصلا نإ

 مهيلع نولخدي ةكئالاو ٠ ىكئالملا رونلا اذهب اًرمغ ةروصلا رمختف اهلك ءاوضألا ىقالتت
 فويضل مهنإو « فويضلاب » بيحرلل ةذاحأ ةروص اهنإ ! باب لك نم . . باب لك نم

 . . . ميقملا ميعنلا تاذ ةدلاخلا رادلا كلت ىف اًح نمرلا

 . ۳۹ : لافنآلا ةروس ( )١
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 ةحوللا ىلإ لقتنن نأ لبق ةقئارلا ةحوللا هذه ءازإ ةعيرس ةينف ةفقو فقن نأ انل لهو

 . .ةلباقملا

 ! ةحوللا ىف قيسنتلا اذه ىلإ تيأرأ
 طوطحخ .. لصوي نأ هب هللا رمأ ام نولصيو . قاثيلا نوضقني الو هللا دهعب نوفوي

 ! ةضيرع
 ! قدأ طوطخ . . باسحلا ءوس نوفاخجو مهر نوشخب

 ! قدأ طوطخ . . ةئيسلا ةنسحلاب نوءرديو ةينالعو ارس مهانقزر امن اوقفنأو ةالصلا اوماقأ

 ! ماتا ىلإ ءدبلا نم ةروسلا تاحول لك ىف ظوحلم قسن

 . . ةلباقملا ةروصلا ىتأت مث

 نودسفيو لصوي نأ هب هللا رم ام نوعطقيو « هقاثيم دعب نم هللا دهع نوضقني نيذلاو
 . «رادلا ءوس مهو ةنعللا مه كئلوأ ضرألا ىف

 !؟ اهتاءاحعإ و ضرعلا ةررص ىلإ تيأرآ نكلو . . كش الو امامت ةلباقملا ةحفصلا اهإ

 « اًيليصفت اًفصو ةفيفشلا ةليمجلا مهفاصوأب بابلألا ىلوأ فصي « لهمتم ضرع كانه
 ىف ديدج نم مهميدقت ىف ىدبتي ىذلا ٠ مهفصوب ماتلا لافتحلالاو مهب ةقئافلا ةيانعلا عم

 ةئيسلا مهامعأ لكب ةدحاو ةعفد مهمدقي انه امنيب . . نيذلاو . . نيذلاو . . نيذلا : ةرم لك

 ىلإ مهلصوي مث « مهنعلي مث « مهفصي ةدحاو ةيآ فو ! لافتحا ريغب عيرس دحاو قايس ىف
 ةيالا ىف ىرشبلا ممه تيطعأ مث « تايلاوتم تايآ ثالث یف اوفصو كانه نيب !! منهج

 ! كلذ دعب نيتيا ىف تلصفو « ةثلاثلا

 ! دوصقم انه لامهإلاو . . ةدوصقم كانه ةيانعأاو
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 الإ ةرحآلا ىف ايندلا ةايحلا امو . ايندلا ةايحلاب اوحرفو . ردقيو ءاشي نمل قزرلا طسبي هللا »
 . ( ! عاتم

 . هقاثيم دعب نم هللا دهع نوضقني نيذلا فصو دعب - رهاظلا ىف - ةئجافم ءىجت ةيآ
 ! قايسلا عطقت امنآك

 ؛رظنلا ماعنإ ىلإ رمألا جاتجي نإ . قيثو طابرب نيتيآلا طبرب اًيفخ اًرسج كانه نإ ! الك

 . طيسولا رسجلا یرن یکل

AY 



 نم ناميإلا مهمرحب نأ نوفاخي ! ايندلا ةايحلا عاتم ىلع اًصرح نورفكي رافكلا ءالؤه نإ

 وه هللا نأ نوسنيو ! عاتم الو مهدنع لام ال « ءالتباو ةن ىف نينمؤملا نوري مهنأل ! مهعاتم

 الو « عاتملاو لالا عيضي ىذلا وه ناميإلا سيل هنإ ! ردقيو ءاشي نل قزرلا طسبي ىذلا

 وه هللا اهنإ ! ةيلهاج لك ىف ائاد نويلهاجم لا نظي امك عاتلاو لاملا ىلع ىقبي ىذلا وه رفكلا
 وأ ايندلا ىف ناسنإال قزرلا طسب ءاوس  ةياهنلا ىو . . اهديري ةمكحلو « قزرلا عزوي ىذلا
 عاتملا كلذ وه قتحلا عاتملاو .. ةرحآلا ىف هل نزو ال ‹ فئاز لئاز عاتم هنإف - هيلع ردق

 هذه نإف مث نمو ! ناميإلا هئشني اهنإ . . ايندلا ىف عاتلا كلمت هثشني ال ىذلا . . ىورحألا

 ! مارتحالا قحتست ال ةيبغ ةرظن ىه امنإ « نورفكيف رمألا ىلإ رافكلا اهب رظني ىتلا ةرظنلا

 ةروسلا ىف ةيئاثلا ةرملا ىه هذهو . . ةيآ ليزنت نم رافكلا هبلطي ام ليجست ىلإ دوعي مث

 ةرم بلطلا ركذ ءاج ] كلذ ىف ديدشلا مهحاحلإ ىلع لدي اب « مهبلط اهيف لجسي ىتلا

 حجري ام اذهو ] رمألاب - ملسو هيلع هللا ىلص - لوسرلا مامتها ىلع لدي اك[ ةروسلا ىف ةثلاث

 هنكلو . [ةنيدملا ىف ال ةكم ىف عقي ناك هلك اذه نإف « ةيندم ال ةيكم ةروسلا نأ كلذك اندنع

 : ةباجتسالاب مهيلع دري ال

 ىدہیو ءاشي نم لضي هللا نإ : لق !؟ هبر نم ةيا هيلع لزنآ الول : اورفک نیذلا لوقیو »
 نيذلا . بولقلا نثمطت هللا ركذب الأ . هللا ركذب مهولق نئمطتو اونمآ نيذلا . بان نم هيلإ

 مهيلع دري ال هنكلو . هناحبس هللا اهاري ةمكحل اوبلطي ىتلا ةيألا مهيلع لزني نل هللا نإ

 !ةيآ ليزنتب اًقلعتم سيل ناميإلا نإ ! اهيلإ محلب نولعجب ال ةقيقح ركذب دري لب « ةرشابم كلذب

 نع مهبولق فرصنت نيذلا لضيو « قحلا ىلإ نيعلطتم هيلإ نوهجوتي نيذلا هللا ىدب امنإ
 . . قحلا

 . « ءاشي نم لضي هللا نإ : لق »

 الو . . ديق اهديقي ال ةفيلط ةينابرلا ةئيشملا نإ . . ءاشي نم لضيو ءاشي نم ىد هللاو

 نيذلا مه هللا مهلضي نيذلا نأ « بانأ نم » عم ةلباقملا قيرط نع تقولا تاذ ىف ىحوي

 . هللا مميدهي نيذلا مه كثلوأف « بانآ نم ١ امأ . هيلإ نوهجوتي الو هللا ىلإ نوبینپ ال

 . « بولقلا نئمطت هللا ركذبالأ . هللا ركذب مهبولق نئمطتو اونمآ نيذلا »

 ىلإ ةنينأمطلا . . اهراهث عورأو ةيناميإلا رعاشملا ةمق اهنإ . . هللا ىلإ ةنينأمطلا اهنإ . . معن
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 هللا نأ ىلإ ةنينأمطلا . هللا ةيعم ىلإ ةنينأمطلا « هللا دنع نم ىتأي ام لك ىلإو . . هردقو هللا

 ةعاس ىف ىتح . . ةرسعلا ةعاس ىف ىتح . . هالقي الو هاسني ال ةظحل لك ىف نمؤملا عم

 ردق ىلعو . هللا ىلإ ةنينأمطلاب قحلا نمؤملا سحب . . باذعلا ةعاس ىف ىتح . . ةنحللا

 نئمطت هللا ركذب الأ .. هللا ىلإ ةنينأمطلاب هساسحإ نوكي ناهيإلا اذه لصأتو هنايإ

 ال ةيقيقحلا ةنينأمطلا نأ ىأ . . اًضيأ رصقلا ديفي ىذلا . . هيبنتلا اذه الأ . . «بولقلا

 ىأ الو راتس ىأ الو ةيرشبلا ىوقلا الو ةيداملا ىوقلا نم دمتست ال ! هللا ركذ نم الإ دمتست

 ىذلا وهو . . ةقحلا ةنينأمطلا حنمي ىذلا وه هنأل . هللا ركذ نم دمتست الإ ! نصحت

 ! حالسلاو لاومألاو رشبلاو نوصحل او ىوقلا نم ربكأ . . ركآ وهو . . قحلا نامألا كلمي
 . ٠ بام نسحو مه ىبوط تاحلاصلا اولمعو اونم نيذلا »
 فصيل ةقباسلا ةيآلا ىف هدحو ناميإلا ركذ دقل . . تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلا . . معن

 . . ىلمعلا كولسلا ىف ناميإلا رثأ نبيل ةيالا هذهب اهفدرأ مث « ناسنإلا رعاشم ىف ناميإلا رثآ

 . . هللا ىلإ ليمجلا بال او . . مم تابيطلا . . ممه ىبوط كئلوأ
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 مهو « كيلإ انيحوأ ىذلا مهيلع ولتتل ممأ اهلبق نم تلح دق ةمأ ىف كانلسرأ كلذك »

 تريس اًتارق نأ ولو . باتم هيلإو تلكوت هيلع وه الإ هلإ ال یبر وه : لق . نحرلاب نورفکی
 اونمآ نيذلا سايب ملفأ . اًعيمج رمألا هلل لب ! ىتوملا هب ملك وأ ضرألا هب تعطق وأ لابا هب

 لحت وأ ةعراق اوعنص اب مهبيصت اورفك نيذلا لازي الو ؟ اًعيج سانلا ىده هللا ءاشی ول نا

 نم لسرب یزهتسا دقلو . داعيملا فلخب ال هللا نإ . هللا دعو یتای یتح مهراد نم اًیرق
 . «!؟ باقع ناك فيكف مهتلخأ مث اورفك نيذلل تيلماف كلبق

 » كلذك ١ . .

 . « كانلسرأ » . . تايآلل ليصفت نم هلك ةروسلا ىف قبس ام ىلإ ةفاضإلاب

 . «نونقوت مكبر ءاقلب مكلعل تايالا لصفي . . » : ىلاعت هلوق ةروسلا لوأ ىف قبس دقل
 ىلإ ًالوسر هللا لسري ٠ نآلا ىتح هضرعت ةروسلا تناك ىذلا تابآلا ليصفت بناج ىلإو

 : نايبلاب موقيو هللا نع غيلبتلاب موقيل ةمألا هذه

 . « كيلإ انيحوأ ىذلا مهيلع ولتتل ممأ اهلبق نم تلح دق ةمآ ىف كانلسرأ كلذك »

 اهيلإ لسرأ ممأ اهلبق نم تلح دقو - ةمألا هذه نمؤت نأ هلك اذه ىضتقم ناك دقو

 ركنتو ىحولاو ةلاسرلا ركنت ىتح لوسر اهيلإ لسرأ ةمأ لوأ ىه تسيلف «لسر
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 ! نونمۇي ال كلذ عم مهنكلو-لزنملا باتكلا

 ١ باتم هیلإو تلکوت هيلع وه الإ هلإ ا یبر وه : لق . نم رلاب نورفکی مهو ٩ .
 تاراذنإلا دعبو ‹ ليضفتلاو ضرعلاو ليوطلا نايبلا دعب انه تبريغت دق ثيدحلا ةمغن نإ

 - ملسو هيلع هللا ىلص - لوسرلا نيب ةلصافمل ا نلعت اهنإ . رادلا ءوسو ةنعللاب رافكلل ةهجوما

 : لبق نم لاق اك « باتم هيلإو تلكوت هيلع وه الإ هّلإ ال ىبر وه لق » : رافكلا نيبو
 .  نید لو مكنيد مكل»

 ةزيمتم ةمغن مهرفك ىلع مهرارصإل رافكلا نم ىديأالا ضفن نلعت ىتلا ةلصافمللو
 ةجهلك اًمامت ةئدامطاب ىه الو « ديدهتلا ةجهلك ةداحلاب ىه ال « نآرقلا قايس ىف تنأ |ثيح

 : ريرقتلا

 باتكلا لزنأ نم : لق ! ءىش نم رشب ىلع هللا لزنأ ام اولاق ذإ هردق قح هللا |وردق امو »

 ام متملعو « ايث نوفختو انودبت سیطارق هنولعج سانلل یدهو ارون یسوم هب ءاج یذلا
 !e نوبعلي مهضوخ ىف مهرذ مٹ . هللا : لق ! ؟ مکؤابآ الو متنآ اوملعت م

 هب كرشن الو هللا الإ دبعن الأ : مكنيبو اننيب ءاوس ةملك ىلإ اولاعت باتكلا له اي : لق »

 ."نوملسم انأب اودهشا : اولوقف اولوت نإف . هللا نود نم اًبابرأ اضعب انضعب ذختي الو اًتیش
 . « باتم هيلإو تلكوت هيلع وه الإ هّلِإ ال یہر وه لق » : مه لوقي كلذك انهو
 هيلع» : لوقي ن - ملسو هيلع هللا ىلص - هلوسر ىلإ ىلاعتو هناحبس هللا رمأ انفقوتسيو

 ‹ ىباتم هللا ىلإ : لوقي - ملسو هيلع هللا ىلص - لوسرلا ناک اذإف ! « باتم هیلإو تلکوت

 متاح نع ًالضف ءايبنألا ىوتسم ىلإ اوعفتري من نيذلا نويداعلا رشبلا عنصي نأ ىغبني فيكف

 !؟ مالسلاو ةالصلا هيلع ءايبنألا

 ‹ىمظعلا لوسرلا ةيآ وه نآرقلا نأ ىلإ ايشمو « ةيآلا مهبلط ىلإ يشم « مهيلإ دوعي مث
 بلط ىلع نورصيف كلذ نع مهيمعت ىتلا ىه مهتلفغ نكلو « مالسلاو ةالصلا هيلع
 لوسرلا ىلإ هجوم وه اهنإ « مهيلإ ةرملا هذه ىف اهجوم سيل ثيدحلا نكلو . . ةيسحلا ةقراحلا

 ول نأ نونمتيو « رافكلا ناميإ ىف نوعمطي اولاز ام نيذلا نينمؤمللو - ملسو هيلع هللا ىلص

 . . قحلاب مهعنقت وأ نايإلا ىلع رافكلا كئلوأ عجشتف ةيآ تلزن
 !؟ « . . . ىتوملا هب ملك وأ ضرألا هب تعطق وأ لابا هب تريس اتآرق نآ ولو »

 هب ریست نأ نکمی ناک انآرق نآ ول : لاق هنأک « صنلا اهرکذی مل ةردقم ةلمكت هل مالكلاو
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 ! نآرقلا اذه وه ناكل ىتوملا هب ملكي وأ ضزألا هب عطقت وأ لابجل ا

 : دحاأو تقو ىف ناعم ةدع لمحم هذه ةزجعملا هتروصب صنلاو

 - ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا- ىلع اهزني نأ هللا ةدارإ تءاش ىتلا ةزجعملا وه نآرقلا نآ

 نكلو « نآرقلا ريغ لوسرلل ىرخأ تازجعم دوجو اذه عنمي ال ) تازجحملا نم هريغ نود
 . ( تايآلا قايس نم حضاو وه امك نآرقلا ىه ىدحتلا ةزجعم

 ! ةيسح ةقراخ لزني نل ىلاعتو هناحبس هللا نأ

 اہ لسرأ ىتلا ةيسحلا قراوخلا نم الدب - ةينابر ةمكحل - ةراتخملا ةزجحملا : نآرقلا نأ
 وأ ضأألا عيطقت وأ لابج لا رييستك ةيسح قراوخ عنصي ن هنأش نم سيل « لبق نم لسرلا

 نع دشرلا ىلإ اب لصتل لوقعلاو بولقلا بطاخت ةيونعم ةزجعم وه امنإ . . ىتوملا ميلكت
 لزنن اشن نإ » 1 ةيسحلا ةقراخلل عاضحإلا قيرط نع ال مهفتلاو كاردإلاو ىعولا قيرط
 . [« ! نيعضاح اه مهقانعأ تلظف ةيآ ءامسلا نم مهيلع

 ىحوي ةردقملا ةلمكتلا عم صنلا نكلو . . صنلا ىف ةرشابم ةنمضتملا ىناعملا ىه هذه
 : را ینعمب

 نكلو ىتوملا ميلكتو ضزألا عيطقتو لابجلا ربيستك ةيسح قراوخ عنصي ال نآرقلا اذه نإ
 ىه لب « یتوملا ميلکتو ضرالا عيطقتو لابحلا رييستك ىه اهعنصي ىتلا ةيونعملا ةقراخلا
 نم اًرطخ مظعأ - ةيونعم ةوق وهو  ناييإلاو ! بولقلا ىف ناميإلا عنصي هنإ ! رطخآو مظعأ
 ضزألا ىف ةيسح اراثآ جتني - ةقاط نم رشبلا بولق ىف هدلوب ايب - هنإ مث ٠ ةيسحلا ىوقلا
 ! لابحلا ربیست هبشت

 لئارألا نوبطاخملا كئلوأ اذيج اهمهفي ةدودحم ةدودعم ظافلأ اهلمحت اهلك ىناعملا كلثو

 كلت ىف زاجعإلا ىدم كلذك نوفرعيو . . مهتغل رارسأ نوفرعي اوناك دقف « نآرقلا اذهب
 ! تالكلا

 . (اًعيمح رمأالا هلل لب

 سيلو . ةيونعم وأ ةيسح تناك نإ « هلوسر ىلع ام زني ىتلا ةزجععملا عون راتخي ىذلا وه
 ةنيعم ةروص هللا ىلع حرتقي نأ - مسو هيلع هللا ىلص - هللا لوسر مهيف اب - اًعيمج رشبلل
 ۳ « لزني اب ملعآ هلفاو .  دیری اہب ملعآ - هناحبس ۔ هللاو . . ةزجعملل

 . «!؟ اًعيج سانلا ىده هللا ءاش ول نأ اونمآ نیذلا سای ملف »

 . ٠١١ : لحنلا ةروس ( ۲ ) . ٤ : ءارعشلا ةروس ( 1)
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 عطقت ةيآ هللا لزني نأ نونمتيو « رافكلا نمؤي نأ ىف نوعمطي نولازي ام نونمؤملا ناك دقل

 نع مہاذآ اومصأ مأل ء ىدهلا ممل دري مل هللا نإ ممه لوقي هللا نكلو . نيبذكملا ةجح

 : مهرفك ىلع كلذك اوقبل ةيآلا تلزن ولو . . لزنت ال وأ ةيآلا لزنت نأ ةلأسملا تسيلف . قحا

 الإ اونمؤيل اوناک ام البق ءىش لک مهیلع انرشحو یتوملا مهملکو ةکئالملا مهيلإ انلزن اننآ ولو»
 - مهقلخف ءاعيج سانلا ىده هللا ءاش ولو" « ! نولهجب مهرثكأ نکلو . هللا ءاشي نآ

 ارات ناسنإلا لعجي نآ - هناحبس - تضتقا دق هتئیشم نکلو . نينمؤم مهلك - ةكئالملاك

 راتخبو « ىدهلا قيرط قيرف راتخب نأ كلذ ىلع بترتو“« نيدجنلا هانيدهو » : هقيرطل
 . لالضلا قيرف اوراتخا دق ءالؤهو . . لالضلا قيرط رخآ قيرف

 دعو ىتأي ىتح مهراد نم اًبيرق لحت وأ ةعراق اوعنص اهب مهبيصت اورفك نيذلا لازي الو ١

 . «داعيملا فلخ ال هللا نإ . هللا

 روس ىف ةيئدم تايآ ىتأت ام ارثكو . . ةيندم نوكت نأ نكمي تاذلاب ةبآلا هذهو

 وأ مهب لحت بئاصم نوقاليس مب رافكلل ديدم اهيفف ةيكم وأ ةيندم تناك ءاوسو . . ةيكم

 . مهيلع ىضقت ىتلا ةريحألا ةقحاسلا ةميزهلا ىتأت ىتح مهنم ةبيرق

 . نيبذكملا بيذكت نع هل اًيساوم - ملسو هيلع هللا ىلص - لوسرلا ىلإ ثيدحل اب هجوتي مث

 ىذلا وه - نيعم ءىش ثدحي ناك ةرم لك ىفو . لبق نم لسرلا هل ضرعت رمأ اذه نإ
 ىمي هنأ ىهو « هللا اهديري ةمكحل - ملسو هيلع هللا ىلص - لوسرلا عم نآلا ثدحم

 ! ةرتف نيرفاكلل
 ناك فيكف « مهتذحخأ مث « اورفك نيذلل تيلمآأف « كلبق نم لسرب ئزهتسا دقلو »

 . (تاقع

 ىفو ! ثدحمب نأ دبال نينمؤملل ناحتمألا نإف ىلاتلابو ! ثدحب نآ دبال رافكلل ءالمإلا نإ

 ‹ليسلا ولعي ىذلا دبزلاك « حطسلا ىلع اًرهاظو « اًشايج اًشفتنم لطابلا نوكي ءالمإلا ةرتف

 ناحتما متي ةرتفلا كلت ىفو ! رانلا ىف نانتفي نيح ةضفلاو بهذلا ولعي ىذلا دبزلاكو

 ؟ نونتفي ال مهو اّتمآ اولوقب نأ اوكرتي نأ سانلا بسحأ » ! رانلا هبشي اهب « مهتنتف ١ و نينمؤملا
 ."«نيبذاكلا نملحيلو اوقدص نيذلا هللا نملعيلف « مهلبق نم نيذلا انتف دقلو

 ةروصلا ىه تسيل شايجلا ىلعتسملا شفتنملا لطابلا ةررص : ةروصلا هذه نكلو
 !ةرحألا

 . ۲-٠ : توبكلعلا ةروس ( ٠١ ١)۳ : دلبلا روس (۲) . ١١١ : ماعنألا ةروس(١)
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 ١ «!؟ باقع ناک فيکف معذخأ مث .

 سانلا عفني ام امأو . . ةيسفنلا نداعملا دبز وأ ليسلا دبز ءاوس ! ءافج بهذي دبزلا نإ

 ىرقلا ذخأ اذإ كبر ذخأ كلذكو » : ميلأ باذعب رافكلا هللا ذخأيو . . ضرألا ىف ثكميف

 .“« ديدش ميلأ هذخأ نإ . ةلاظ ىهو

 «مويلا نيرفاكلا نم ءازهتسالاو ءاذيإلا ىقلي - ملسو هيلع هللا ىلص - لوسرلا ناك اذإف

 مهنايغط ىف اوضمي نلو . . لبق نم مهريغب لعف اك ميلّألا باقعلاب رافكلا ءالؤه ذخؤيسف
 . . باقع رغب

 : رافكلا ةشقانم ىلإ دوع مث

 مآ ! مهومس : لق . ءاکرش هلل اولعجو ؟ تبسک اب سفن لک ىلع مئاق وه نمف »
 اودصو مهركم اورفك نيذلل نيز لب !؟ لوقلا نم رهاظب مأ !؟ ضرالا ىف ملعي ال اهب هنوثبنت
 ةرحآلا باذعلو ايندلا ةايحلا ىف باذع مه . داه نم هل اف هللا للضي نمو . ليبسلا نع
 . « قاو نم هللا نم مم امو « قش

 : لق ؟ ضزألاو تاواسلا بر نم : لق ١ : لبق نم ترم ىتلا ةشقانملاب ةهيبش ةشقانم

 ىوتسي له : لق ؟ ارض الو اًعفن مهسفنأل نوکلمی ال ءایلوآ هنود نم متذختافآ : لق ! هللا
 هباشتف هقلخك اوقلخ ءاكرش هلل اولعج مآ ؟ رونلاو تاملظلا ىوتست له مآ « ریصبلاو ىمغألا

 . « راهقلا دحاولا وهو ءىش لك قلاح هللا : لق !؟ مهيلع قلخلا

 ةلاضلا ممتاموهفمب ةيرخسلاو تيكبتلل نكلو ةيقيقحلا ةشقانملل درت ال انآ ىف اهب ةهيبش
 مهاوقأ ىف ببسلا نيبت اأ ف ةقباسلا نع فلتخت انه اهنكلو . ساسأ ريغ ىلع ةمئاقلا

 نايب كلذ ىلع ديزت مث « اوروصتي ىتلا ةفرحنملا ممتاروصتو « امنولوقي ىتلا ةلاضلا
 . ةرحآلا ىف مهتياهخ

 . «؟ . . تہسك اہ سفن لک ىلع مئاق وه نمف »
 بساحمو « اهيلع بيقرو « ام اعأ اهيلع لجسم ىأ « تبسک اب سفن لک ىلع مئاق

 اب سفن لك ىلع مئاق وه نمفأ : لوق هنأك « ةردقم ةمتت مالكللو . تبسك اب اهایإ
 ؟ اًباسح نوكلمي الو اًنيش نوملعي ال نيذلا ءاكرشلا كئلوأ لثم تبسك

 ١ مهومس لق ! ءاکرش هلل اولعجو !٠ .

 الإو . . ةيظفللا ةيمستلا سيل دوصقملا نكلو . . ءاكرشلا كئلوأ اوًمسي نأ مح دحت وهو
 « ىزعلاو تاللا متيآرفأ ١ : ةانمو ىزعلاو تاللا اهنم ناك ! ءاعسأ ءاكرشلا كئلوأل ناك دقف
 . ٠١۲ : دوه ةروس( )
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 تادوبعملا نم اهريغ ىلإ « ةكثالملا اهنم ناكو « نجلا اهنم ناكو ٠" ! ىرحألا ةثلاثلا ةانمو

 1 ىفلز هدنع مهرقت وأ هللا دنع مه عفشت اأ نوكرشملا كئلوأ معزي ىلا

 وأ ءالؤه نم اًدحأ اومسي نأ مهادحتي وه امنإ . . ةيظفللا ةيمستلا وه نذإ دوصقملا سيلف

 ربدم وأ تيم وأ يح وأ قزار وأ قلاخ وأ [ مويق ] هتاذب مئاق ! ةيقيقح ةيهولأ هل مهريغ نم
 ! تبسک اب سفن لک ىلع مئاق وا ! نوکلا نوئشل

 ١ «!؟ ضزألا ىف ملعي ال اهب هنوئبنت مآ .

 . .هكلم ىف هناحہس هل ءاكرش ال هنآ ملعی هللا نإ مه لوق وهف ! مهب ةيرخعسلا ةمق كلتو

 عمو !هللا ملعي ام رثكأ نوملعي مہنأ نومعزي اونوکب ل مهو !؟ ملعی ام رثکآ نوملعی مه لھف
 انیب ْ هلل ءاکرش ءالوه نوک ىلع نورصي ذإ 0 كلذ لوقي هنأك فرحنا لمعلا مهكولسف كلذ

 !كيرش هل سيل هنإ لوقي- « نأشلا بحاص ١ هناحبس هللا

 ؟ « لوقلا نم رهاظب مأ»
 ام مكؤابآو متن اهومتيمس ءاسأ الإ ىه نإ ١ ؟ عقاولا نم امن ديصر ال ءامسأ درج یھ مآ

 . « ناطلس نم اہ هللا لزنآ

 : هلك كلذ سيل هتقيقح ىف-رمألا نإ ! الك !؟ اذام مآ

 . «داه نم هل اف هللا للضي نمو ! ليبسلا نع اودصو مهركم اورفك نيذلل نيز لب »

 لمل . . هلك فرحنملا مهروصتو هلك لاضلا مهفرصت ءارو ةنماكلا ةقيقلا یھ كلت

 مهرارصإو ىدهلا نع مهفارصنا وه . . مهرفک وه انه مهرکمو ! مهرکم مه ناطيشلا نیز

 مه ناطيشلا نيز دقلو . نيموعزملا ءاكرشلا كئلوأ لوح فافتلالا ىلعو « بيذكتلا ىلع

 اوتفتلاف ناميإلا ىلإ اوعد دق مهروصي قايسلا نأكو . ىدهلا ليبس نع مهدصو كلذ
 . .رحآلا قيرطلا ىف مهب راسو مهدعبأو « مهدصف » ناطيشلا ءاجف « ىعادلا ىلإ نوعمتسي

 . ادب نودتہ اوداع ايف هللا مهلضأ دقف كلذ اولعف ذإو

 . «داه نم هل اف هللا للضي نمو »

 : كانهو انه مهب اًعقأو اًديدهت « ةرحآلاو ايندلا ىف مهبيصي فوس ام نيبي مث
 . (قاو نم هللا نم مه امو « قش ةرحآلا باذعلو « ايندلا ةايحلا ىف باذع مم »

 هبشت ىتلا ةلقلقلا عم « نوكسلاب اهرخآ ىلع تفقو اذإ ةصاحخو « قش » ةملك قطناو
Ff 

 نم كلذو . . اهقطن ىف ىتح ةقشملل ةروصم « ةربعم ةظفل اإ . « قشأ ١ : ديدشتلا

 ! زاجعإلا

 . ۲۳ : مجنلا ةروس ( ۲) . ۱۹-۲٠ : مجنلا ةروس (۱)
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 : نينمؤملا ريصم - ةنراقملل - نيبي وهف رافكلا ريصم نع ثدحت ذإو
 ىبقع كلت « اهلظو مئاد اهلكآ « رامألا اهتحت نم ىرجت نوقتملا دعو ىتلا ةنح لا لثم »

 ! « رانلا نيرفاكلا ىبقعو . اوقتا نيذلا

 ىتلا ةنحلا ىف مئادلا لكألاو ليلظلا لظلا نيبو « ّقشألا باذعلا نيب قرفلا دعبأ امو

 . راهنألا اهتحت نم یرجت

 امنإ : لق . هضعب ركني نم بازحألا نمو كيلإ لزنأ اب نوحرفي باتكلا مهانيتآ نيذلاو »

 نئلو اًيبرع اكح هانلزنآ كلذكو . بآم هيلإو وعدأ هيلإ . هب كرشأ الو هللا دبعأ نآ ترمأ
 . « قاو الو ىلو نم هللا نم كل ام ملعلا نم كءاج ام دعب مهءاوهأ تعبتا

 اهتاذ ىهف كلذ عمو « باتكلا لهأ نع ثدحنتت اهنأ ذإ « ةيندم نوكت دق ىلوألا ةيآلاو

 - لوسرلا ىلع لزنأ اب نوحرفي اودوعي ل باتكلا لهأ نأل . ةيكم نوكت نأ ىدنع حجري ام

 ىف ءاج !ةيمالسإلا ةلودلا تماقو ةنيدملا ىلإ نوملسملا لقتنا نآ دعب - ملسو هيلع هللا ىلص

 اورفك اوفرع ام مهءاج ايلف « اورفك نيذلا ىلع نوحتفتسي لبق نم اوناكو » : ةرقبلا ةروس

 تبجلاب نونمؤي باتكلا نم اًبيصن اوتوأ نيذلا ىلإ رت ملأ » : ءاسنلا ةروس ىف ءاجو هب
 نوكي نأ الإ « ! اليبس اونمآ نيذلا نم ىدهأ ءالؤه اورفك نيذلل نولوقیو توغاطلاو

 ةلق مهو -ملسو هيلع هللا ىلص - لوسرلاب اونمآ نيذلا « باتكلا لهأ نم نينمؤملا وه دوصقملا
 رخآ نالعإ انهف لاح ىآ ىلعو . هضعب ركنت ىثلا « بازحألا » مه نوقابلاو « ةليلق
 ىلع ديزي « عون لك نم نيبذكملا نيبو - ملسو هيلع هللا ىلص - لوسرلا نيب ةلصافملل
 . .٠ .وعدأ هيلإ » : هللا ىلإ ةوعدلا نع ثدحتي هنآ ىلوألا ةلصافملا

 ىلإ ربشي دق ام اًيبرع « اکح » ىمس اھیف نآرقلا نأل ةيندم نوكت دق كلذك ةيناثلا ةيآلاو

 ءاج ةيكملا روسلا نكلو . ةنيدملا ىف تلزن تاعيرشتلا وأ ماكحألاو « ماكحأ ١ ىلع هئاوتحا

 « میکح ) هنأب هتاذ نآرقلا فصو اک «  هللا ىلإ همکحف ءیش نم هیف متفلتخا امو » : اهیف

 . نولقعت مكلعل اًيبرع اًنآرق هانلعج انإ» : « مكح- » ةملك هنمضتت ىذلا ىنعملا تاذ وهو

 ى  ایبرع اکح » یلاعت هلوقب دوصقملا نوكيف “ « ميكح ىلعل انيدل باتكلا مأ یف هنإو
 . ىبرعلا ناسللاب ةلزنم ةمكح

 :ريذنلا لبءريذحتلا دح ىلإ لصي- ملسو هيلع هللا ىلص - لوسرلل ديدش هيبنت اهيف ةيآلاو

 . ۵١ : ءاسللا ةروس ( ۲ ) . ۸٩ : ةرقبلا ةروس ( )١
 . ٤۳ : فرحزلا ةروس ( ٠١ . ) ٤ : ىروشلا ةروس (۳)
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 ١ قاو الو ىلو نم هللا نم كل ام ملعلا نم كءاج ام دعب مهءاوهأ تعبتا نئلو “ .

 ةبغرلا دشأ بغر نإو « مهنم دحأ ىوه اًعبتم - ملسو هيلع هللا ىلص - لوسرلا ناك امو

 مهيلإ مبولق ليمت نأ ‹ نينمؤملل ةقيقلا ىف راذنإلا انإ . هللا لزنأ ام اوعبتبو اونمؤي نأ ىف

 اأ اي » : ةبوتلا ةروس ىف مه لاق اك ضزألا حلاصم نم ةحلصم ةيأ وأ ىبرقلا ةلص ببسب

 موتي نمو ناميإلا ىلع رفكلا اوبحتسا نإ ءايلوآ مكناوخإو مكءابآ اوذختت ال اونمآ نيذلا

 ؛ مکتریشعو مکجاوزآو مکناوخإو مکۋانبأو مکزابآ ناک نإ : لق . نوملاظلا مه كئلوأف مكنم

 هللا نم مكيلإ بحأ انوضرت نكاسمو « اهداسك نوشت ةراجتو « اهومتفرتقا لاومأو

 .'«نيقسافلا مرقلا یدہیال هللاو . هرمأب هللا یتأی یتح اوصبرتف « هلیبس یف داهجو «هلوسرو

 الإ ةيأب ىتأپ نأ لوسرل ناک امو . ةيرذو اًجاوزأ مم انلعجو كلبق نم داسر انلسرأ دقلو »

 كنيرن امإو . باتكلا مأ هدنعو « تبثيو ءاشي ام هللا وحمي . باتك لجأ لكل . هللا نذإب

 ضرألا یتأن انآ اوری ( وا . باسحل ا انيلعو غالبلا كيلع امنإف كنيفوتن وأ مهدعن ىذلا ضعب
 نم نيذلا ركم دقو . باسحلا عيرس وهو همكحل بقعم ال مكحب هللاو ؟ اهفارطأ نم اهصقنن

 . رادلا ىبقع نم رافكلا ملعيسو . سفن لك بسكت ام ملعي . اًعيمج ركملا هللف « مهلبق

 ملع هدنع نمو « مکنیبو ینیب اًتیهش هللاب یفک : لق . ًالسرم تسل : اورفک نیذلا لوقیو
 . «باتكلا

 . كلذك صاخ مغنو صاخ وج اهيو ةروسلا ىف ةربحألا تايآلا ىه هذه

 ! لبق نم ًليصفت ضرع نأ دعب « اهلك ةروسلا عرضوم « صخلت ١ اهنإ
 حتفي ال « امساح اًعيرس ادر اهيلع درت مث « رافكلا بناج نم ةراثم ا اياضقلا صخلت

 ! لبق نم ةشقانملا نمز ىهتنا دقف « ةشقانلاو لدجلل لاحم

 ةلوطملا لاوقألا اهيف تركذو « اهتاليصفت تحرش ةيضق ىف ىضقي ضاقب ءىش هبشأ اإ

 ىف تدرو دقل لب . . ريحألا مكحلا رادصإل ةيضقلا عوضوم صيخلت ناوأ نآو « لبق نم

 نوكي نأ ىلع رافكلا ضارتعا ىهو < لبق نم ركذت مل ةيئزج ريحألا « صيخلتلا ١ اذه

 ركذي نأ لهأتسي ل ضارتعالا اذه (نأكو . . ةيرذو جاوزآ - ملسو هيلع هللا یلص - لوسرلل

 مهبلطو « ثعبلا راكنإو « ةلاسرلاو ىحولا راكنإ ىه ىتلا « ةيسبئرلا اياضقلا ١ عم

 ! بسحف ريحأالا « صخلملا » ىف هركذ ءاجف « ًايصفت شقاني نأ الو . . ةيآلل

 )١( ةبوتلا ةروس : ۲۳-۲٤ .



 . « ةيرذو اًجاوزأ مه انلعجو كلبق نم السر انلسرأ دقو »

 عضوم الو ! ةيرذو جاوزأ - ملسو هيلع هللا ىلص  لوسرلل نوكي نأ ىف نذإ ةبارغ الف
 رافكلا نم ةغراف ةكحامم ىه انإ ! ببسلا اذهب ناميإلا ضفرل الو « كلذ ىلع ضارتعالل

 نإ « هتاذ ضارتعالا داريإب ىتح َنْعُي ل قايسلا نأ رظنلا تفلي امو . مهفقوم اهب نورربي

 مهضارتغال لامهإلا ىهتنم كلذو ! بسحف « ةيضقلا فلم » ىف دراو هنأ هيلع درلاب رَ

 ! ركذلا درج ىتح قحتسي ال هنأب راعشإلاو
 ١ هللا نذإب الإ ةياب ىتأي نأ لوسرل ناك امو « .

 ةراشالا فالخب « ةروسلا ىف احم رص اركذ ةيآلأ ركذ اهيف دري ىتلا ةفلاثلا ةرلا ىه هذهو

 هب ملك وأ ضرألا هب تعطق وأ لابجا هب ترس اّنآرق نأ وو » : ىلاعت هلوق ىن ةينمضلا ةعبارلا
 - لوسرلا مامتها ةدشو ةيآلا بلط ىف رافكلا حاحلإ ةدش ىلع ةلالد كلذ ىفو « . . ىتوملا

 . رمألا ادهب نينمؤملاو - ملسو هيلع هللا ىلص

 ىف ةرحلألا ماكحألا رادصإ ددصب هنأل « ضارتعالا ىلع اًرشابم ادر دري انه قايسلا نكلو

 . اهلك رومال

 انإ . هبر نم ةيآ هيلع لزنأ الول اورفك نيذلا لوقيو ١ : ىلاعت هلوق ءاج ىلوألا ةرملا ىف

 . « داه موق لكلو رذنم تن

 : لق . هبر نم ةيآ هيلع لزنأ الول اورفك نيذلا لوقيو » : ىلاعت هلوق ءاج ةيناثلا ةرملا فو
 . « بانآ نم هيلإ یدہیو ءاشی نم لضی هللا نإ

 ىتأي نأ لوسرل ناك امو ١ : رمألا مسحب رشابم درف انه امآ . نایبو میلعت نیلوقلا الک فو
 ال هنأل « - ملسو هيلع هللا ىلص - لوسرلا نم ةيآلا بلطل نذإ ةميق الف « هللا نذإب الإ ةيآب

 ! نأشلا اذه ىف « صاصتخا ةهج ١ سيل هنإ . . دار ولو كلذ كلمي

 . « باتكلا مآ هدنعو « تبثيو ءاشي ام هللا وحمي . باتک لجأ لکل »

 « تالجس ١ هيف ىذلا ظوفحملا حوللا نع انه ثيدحلا نإ نيرسفملا ضعب لاق دقلو

 ىف ةياهن نم مه لجس امو « ايندلا ةايحلا ىف رمعو قزر نم مه لجس امو « مهلك قلخلا
 . . اودعس نيذلا نم مأ اوقش نيذلا نم مه « ةرحآلا

 - ىدنع حجزألا انإ . اهلبق اهب ةلص اه سيل قايسلا ىف ةمات ةاجافم نوكي ةروصلا هذهبو

 لزني ناك ام ىلإ ةراشإو <« رافكلا اهبلطي ىتلا ةيآلا نع ثيدحلل رارمتسا هنآ - ملعأ هللاو

 اندنع نم قحلا مهءاج الف » : صصقلا ةروس ىف ءاج دقف « تايآ نم نيقباسلا سرلا ىلع

4۲ 



 ثاغضأ : اولاق لب :١ ءايبنألا ةروس ىف ءاجو ٠ !؟ یسوم یٹوأ ام لٹم یتوآ الول : اولاق

 ." « ! نولوألا لسرأ امك ةياب انتأيلف ! رعاش وه لب « هارتفا لب « مالحأ
 تازجعملا دهع ىهتنا دقو . هتازجعم هلو هباتک هل دهع لک ناب مهیلع دری قایسلاف

 ىتلا ةيونعملا ةزجعملا هذه ناوأ ءاجو « نيقباسلا لسرلا ىلع لزنت تناك ىتلا ةيسحلا

 هللاو . - ملسو هيلع هللا ىلص - ءايبنألا متاخ ريحآلا هلوسرل ىلاعتو هناحبس هللا اهراتخا

 ؛باتكلا مآ هدنعو . ءاشي ام تبثیو تايآلاو تالاسرلا نم ءاشي ام خسني یلاعتو هناحبس

 . ءاشي نيح ءاشي ام هنم هللا لزني ىذلا لصألا

 . « باسحلا انيلعو غالبلا كيلع انإف كنيفوتن وأ مهدعن ىذلا ضعب كنيرن امإو »
 . .ةيكم اضيأ ةروسلا هذه نأ كلذك حجري ام ..ةيكملا روسلا ىف ىنعملا اذه ركذ رركت دقو

 اسد ةصاخ ةفصب ةاعدلا ىلع ىقلتل "” ىرعألا ةيكملا روسلا ىف اهاثمأو ةيالا هذه نإو

 . هيلإ تافتلالا نم مه دبال اًقيمع

 ال « ىحولاب ديؤملاو « ةوعدلاب لوألا فلكملا « - ملسو هيلع هللا ىلص - لوسرلا نإ

 نكمت هصخشب وه ىري نأب ادعو - اهخيسرتو ةديقعلا ءانب دهع «يكملا دهعلا ىف ىّطْعُي
 الو ! جئاتنلاب هل نأش الو ! طقف غالبلاب رمؤي نإ ! نيرفاكلا ىلع ءاضقلاو ضرألا ىف ةديقعلا

 ! ضرالا ىلع دودحملا ىرشبلا هرمع ىف حئاتنلا ىري نأ هل ةنامض

 امإو ىثايح ىف ةبقترملا ةجيتنلا ىرأ نأ امإ : لوقي نأ دحأل قحيأ !؟ نذإ ةاعدلا لاب اف

 ! ؟ داهج الو ةوعد الف

 نأ هللا ىلع طرتشي نأ درفل ىغبني امو . دارفألا رمعب ساقي ال تاوعدلا رمع نإ ! الك

 ىلص - هللا لوسر نم هللا ىلع مركأ قلخلا نم دحأ سيلف ! ايندلا ةايخلا ىف هداهج جئاتن هيري

 انإف كنيفوتن وأ مهدعن ىذلا ضغب كنيرن امإو » : هل لاقي ىذلا « - ملسو هيلع هللا
 . ةرحآألا رجأ الإ ايش نوجري ال اولمعي نأ ةاعدلا ىلع ىغبني اإ ! « . . . غالبلا كيلع

 سيل هنكلو . . ءاشي نم هيتؤي هللا لضف كلذف « ءايحأ مهو هللا دنع نم رصنلا ءاج نإ امأف

 ! هللا لبس یف داهجلل اًقبسم اًطرش

 - ملسو هيلع هللا ىلص - لوسرلا اهدهش ءاوس « تالاحلا عيمج ىف ةدكؤم ةجيتنلا نكلو

 : اهدهشي | مأ دودحملا هرمع ىف

 . ۵ : ءايبنألا ةروس ( ۲) . ٤۸ : صصقلا ةروس ( )

 . ٩۷-٩٩۹ :رجحل ا ةروسو « ۷۸ : رفاغ ةروس عجار (۳)
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 . «؟ اهفارطأ نم اهصقنن ضزألا ىتآن انآ اوري ن وأ »

 ؟ ناطلسلا ىوذ ناطلس ليزنو لودلا لیدن انآ اوری مل وا

 . ٩ همكحل بقعم ال محب هللاو »

 موقب هللا دارأ اذإو » : همكحل بقعم الف قلاب مهبيذكتل رامدلاب موق ىلع مکح اذإف

 . « لاو نم هنود نم ممه امو « هل درم الف ا۶س
 . “٩ باسحلا عیرس وهو ١

 ىتاي اک « ایندلا ةايحلا ىف عيرسلا ءازجلا لإ ةراشإ اًنايحأ ىتأي عيرسلا باسحلا ركذو

 نإو « ىلاعتو هناحبس هللا ىلإ سايقلاب عيرس امهالكو . ةرحآلا ءازج ىلإ ةراشإ ىرخأ اتايحأ

 مهسفنأ رشبلاف ةرحلآلا ةلوجلا ىف امأ . ةعيرسلا ةلوجلا ىف رشبلل ةبسنلاب سايقلا فلتحا

 ! موي ضحب وأ اًموي انثبل : اولاق ؟ نينس ددع ضزألا یف متشبل مک : لاق »! عیرس هنآ نوسحي

 2 «!ةعاس ريغ اوثل ام نومرجملا مسقي ةعاسلا موقت مويو «٠ ! نيّداعلا لأساف

 !ةرحنألا ىف كانه وأ ايندلا ىف انه نوكي نأ ةياهنلا ىف هيف ىوتسي نذإ عيرسلا باسحلاف

 .  مهلبق نم نيذلا ركم دقو ١

 بيذكتو ةلاسرلاب بيذكت نم رافكلا هلوقي ام صيخلتل « صيخلتلا ١ ىف دري اذه نإ

 ةدحاو ةملك ىف هرصتخي قايسلاو . اهيلع ناييإلا قيلعتو ةيالا بلط ىف حاحلإو ثعلاب

 .اذه مهركمك اوركم دق مهلبق نم نيذلا نإ لوقي مث ! ةيضقلا صيخلت ددصب اننأل ٠ ركأم»

 , (اًعيح ركملا هللف #

 ريبدتلا . هلل هلک ریدتلاف « یلاعتو هناحبس هللا نوزجعی مهرکمب مهنآ نونظی اوناک نإ

 . رافكلا هركمي ىذلا « ربغصلا ١ ركملا كلذ همامأ فقي ال ىذلا مكحللا

 نمو « ىيسلا ركملا ىلع ةداع-انشح ىف قلطت اهنكلو . . ريبدتلا وه ةغللا ىف ركل او
 ريخ هللاو هللا ركميو نوركميو » : ركم هنأب هللا ریبدت فصو ىتاي « ةيظفللا ةلكاشملا » باب

 . ليصألا ىوغللا ىنعملا فلاخب ال ناك نإو " « نيركاملا

 . « سفن لک پبسکت ام ملعی )

 | نجا رج م سی هب امزاجیف ‹ بسکت ام سفن لک لع یصحجو

 1 . اضيأ ءازجلل

 ٠١ : لاغئألا ةروس (۳) . 0١ : مورلا ةروس (۲) , ١١١-۱1۳ : نونمۇملا ةروس ( 1)
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 . «رادلا ىبقع نمل رافكلا ملعيسو »

 . مهركم ءازج رافكلا ىلع ريحألا مكحلا نالعإ هنأك ةروسلا ةياهن ىف ءىجم ديدهتلا اذهو

 : اهيلع درلل اهلك ةروسلا تءاج ىتلا ةيسيئرلا ةيضقلا ركذب قايسلا ىهتني مث
 . ١ . . السرم تسل اورفك نيذلا لوقيو »

 مكحلا رادصإل لب . ةشقانملا ناوأ ىضم دقف « اهتشقانل انه اهدروي ال قايسلا نكلو

 : طف

 ! « باتکلا ملع هدنع نمو مکنیبو ینیب اًدیهش هللاب یفک : لق »

 « ةسلجلا تمتخو « قاروألا تيوطف < محلا ردصأو « ةيضقلا ضرع ىهتنا |نأكو

 ذيفنتل رافكلاو . . وعديل - ملسو هيلع هللا ىلص - لوسرلا : هقيرط ىف قيرف لك ىضمو
 ۰ . . مهيلع ردصا ىذلا مكحلا

 اهوعو دق « اهيف مكحلا رادصإ نيح ىلإ اهوأ نم ةيضقلا نوعبتتي نيذلا « نوجرفتلاو »
 كلذك اوفرصناف « مكحلا رودصل ةيسفنلا ةحارلاب اوسحأ مث « اهب مهتدشفأ تلعفناو « اهلك
 ! هاضر ىلإ ةعلطتملا « هللا ىلإ ةنثمطملا رعاشملاب ةلفاح مهسوفن نكلو « مهليبس لاح ىلإ



 <| س

 نامل هروسس

 ےییلار ملایا

 ةالصلا نوميقي نيذلا ‹ نينسحملل ةحرو ىده « ميكحلا باتكلا تايآ كلت . لا »

 . نوحلغملا مه كئلوأو مهبر نم ّىده ىلع كئلوآ . نونقوي مه ةرحآلاب مهو ةاكزلا نوتؤيو
 كئلوأ < اوره اهذختيو ملع ريغب هللا ليبس نع لضيل ثيدحلا وه ىرتشي نم سانلا نمو

 ! ارقو هينذأ ىف نأك « اهعمسي ل نأك اركتسم یو انتایآ هيلع ىلتت اذإو . نیهم باذع مه

 دعو اهيف نيدلاخ « ميعنلا تانج مه تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلا نإ . ميلأ باذعب هرشبف

 ىساور ضزألا ف یقلأو « انورت دمع ریغب تاواہسلا قلخ . ميكحلا زيزعلا وهو « اًقح هللا

 . ميرك جوز لك نم اهيف انتبنأف ٌءام ءاسلا نم انلزنآو « ةباد لك نم اهيف ثبو « مكب دعت نا
 . « نيبم لالض ىف نولاظلا لب ! هنود نم نيذلا قلح اذام ینورأف ! هللا قلخ اذه

 شقانتو « ةيهولألا نع ثدحتت . . ةديقعلا اياضق جلاعت ةيكم لا روسلا لكك ةروسلا هذه

 ىلإ مهوعدتو « مهكولس فارحناو مهتاروصت فارحنا نيبتل ةيهولألا نم مهفقوم ىف نيكرشملا
 . هل كيرش ال ىذلا دحاولا هاب ناييإلا

 ىف اهربغ عم تہباشت نإو « صاخلا اهوج انفلسأ اک نآرقلا روس نم ةروس لكل نكلو
 ‹ دعرلا ةروس عم تاهباشتملا ضعب انه دجنسو .  تادرفملا ضعب ىف ىتح لب « عوضوملا
 نكلو « ضزألا ىف ةدوجومل ا ءايحألاو رامألاو ىساورلإو ء دمع ريغب ةعوفرملا تاواهسلا ىف
 فلتخت امعاذ تادرغملا نإ مث « الماك اًقالتخا ىرحألا نع |مهنم لك ىف فلتخي ًالوأ ماعلا وجل ا
 ولو ىرحألا نع ةفلتخ ةروس لك ىف « تاصصختلا » نأ كلذ ىلإ فاضي . ضرعلا ةقيرط ىف
 ! « ةيهولألا اياضق » وه اًعيمج اه لماشلا ضيرعلا ناونعلا ناك
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 . «ميكحلا باتكلا تايآ كلت . لا »

 . « نآرقلا ىف راركتلا ةرهاظ » ىلاتلا لصفلا رظنا )١(
 . هلك نآرقلا ىف دمع ربغب ةعوفرملا تاوامسلا ركذ [مهيف دري ناتللا امه نامقل ةروسو دعرلا ةروس ( ۲ )
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 ركذ اهولتي « ةروسلا حتتفم ىف ةدوجوملا فرحألا نع دعرلا ةروس ىف هانلق اهب انه ىفتكنو
 ىف فرحألا هذه اهيف تءاج ىتلا عضاوملا لك نأ ةبسانملا هذهب ركذنو . . « باتكلا تايأ»

 . ميرم ةروس ىف امك اهدحو « ركذ ١ ةملك وأ هتايإو باتكلا ركذ اهدعب ءاج « ةروسلا حتتفم

 ةروسو توبكنعلا ةروس ام ةرشابم باتكلا امهيف ركذي مل نينثا نيعضوم ىوس دجوي ال هنأو
 : مورلا

 . [ توبكنعلا ٠] ؟ نونتفي ال مهو « انمآ اولوقڀ نأ اوکرتی نأ سانلا بسحأ . ملا »

 . [ مورلا 1“ نوبلغيس مهبلغ دعب نم مهو <« ضزألا ىندأ ىف مورلا تبلغ . لإ »

 هذه دعب هللا تایآ رکذ اهیف دری یتلا یرحألا عضاوملا ىلع المحت نآ نکمی ناتاهو

 . نارقلا ىف ةدرطم ةدعاق األ «فرحأللا

 زجعم « زيمتم ديرف قسن هنكلو « اهب نوقطنت ىتلا فرحألا هذه عون نم باتكلا اذه
 : .: نيملاعلا بر دلع نم هنأل

 . «نينسحملل ةحرو ىده »

 قيرطلا مد ذإ - هنأل ةحرو . قحلا قيرط ىلإو - هناحبس - قحلا ىلإ مهيدي هنأل ده
 كلذو ؟ باذعلا كلذ نم ةياقولا نم ربكأ ةحر ىأو . . منهج ران ىف كاللا نم مهذقني-

 لع مہتايح هب حلصت ىذلا حيحصلا جهنملا سانلل ضرعي هنأل ايندلا ةايحلا ىف ةمحر هنأ قوف

 الإ ميحرلا هلظب لظي ال - ةفاك سانلل ةقيقحلا ىف ةحر وهو - هنكلو . ميقتستو ضرالا

 أ .٠ : نيتسحملا

 ١ نونقوي مه ةرحأآلاب مهو ةاكزلا نوتؤيو ةالصلا نوميقي نيذلا « .

 نأ ىلإ ةراشإ “« نينسحملا » مهيمسي انه هنكلو « نينمؤملا » تافص ىه ااذب هذهو

 انه فصوي ىذلا - نايل دبالو . “ نابإلا ةفيقح وه لمعحلاو لوقلا ىف « ناسحإلا»

 ةقيقح هنكلو « ناسللاب لاقت ةملك سيل وهف « ىعقاو كولسو « ىلمع عقاو نم ناسحإلاب
 نولصَيَف ةالصلا نوميقي نيذلا مه نونسحللا ءالؤهف . نايعلا ىف ةيزاوم ةقيقحو نادجولا ىف

 انيق ةرحآلاب نونقويو « هللا هب مهرمأ ىذلا ريقفلا قح نوتؤيف « ةاكزلا نوتؤيو « هللاب مهبولق
 ةروس مهتفصو اك « باسحلا ءوس نوفاخيو مهر نوشي ١ مهن نيقيلا اذه ىلع ىنہنیف
 . “دعرلا

 تاجرد اہنآ ىلع ٤ مکنید رم مکملعی مکانآ لیربج اذه ٭ ٹیدح یف ناسحإلاو نایإلاو مالسإلا ءاج (۱)
 لع اتايحآ ءىہتو دحاو ىلعمب اًنايحأ نآرقلا ىف ءىجت ةئالثلا ظافلألا هذهو . . ناسحإإلا اهالعأ ةيلاوتم
 . ةلضافتم تاجرد اأ

 . ۲١ ! دعرلا ةروس (۲)
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 . «نوحلفملا مه كئلوأو مير نم ىده ىلع كئلوأ »

 عنريو « كولسلا رهطيو بولقلا رهطي ىذلا « قحلا جهنملا عابتاب ايندلا ىف اوحلفأ
 نتنلاٻ نوسحي ال كلذ عمو « نسآلا عقنتسم اك ةيلهاجلا هيف شيعت ىذلا سندلا قوف ناسنإلا

 . . هيف نوشيعي ىذلا

 ءرانلا اهمهتلت منهج ىف نيرفاكلا ماسجأ ىواهتت نيح « ربكألا حالفلا ةرحنآلا ىف اوحلفأو
 ىف نولفريو « بيحرتلاب ةكئالملا مهاقلتت « باذعلا نم مهحاورأو مهماسجأب مه نوجنيو

 . ميعنلا تانج

 : ةيرك ةملظم ةلاض ىرخأ ةروص دجوت ةئيضولا ةروصلا هذه لباقم ىفو

 . « اوره اهذختيو ملع ريخب هللا ليبس نع لضيل ثيدحلا وه ىرتشي نم سانلا نمو »
 . . ( ىرتشي ١ دنع ةفقو فقلو

 ف ديحولا ءىشلا وه لالا سيلف . . لاملاب ءارشلا نوكي نأ ىرورضلا نم سيل هنإ

 . .ةايحلا

 ءايشأ اهلك هذهف ! لالا نم الدب ايإونلاو تاماهتهالاو راكفألاو رعاشملا هيف عفدت ءارش هنإ

 ايئدلا ىف لمعي ناسنإلا نوك ىلع ًالضف . . لطابلا اب ىرتشي وأ قحلا ام یرتشیل « قفنت »
 ! ميحجلا وأ ةنحلا ىف . . ةرحآلا ىف هبيصن هلمعب « ىرتشیف»

 هتیبو « هبل هتاماتهاو هرعاشم فارصناب هیرتشی ۰« ثیدحلا وه « یرتشی ١ یذلا اذهف

 « - ملسو هيلع هللا ىلص - هلوسر ىلع هللا دنع نم لزنملا ىحولا نع سانلا نتفي نأ ةثيبخلا

 . ! ثيدحلا وم نم ١ هارتشا )ام مهيلع صقيو هيلإ ىحوآ دق رحلآلا وه هنإ ممه لوقيو

 . « اوره اهذختيو ملع ريغب هللا ليبس نع لضيل »

 لثاو » ! الاع ناك ولو ! « ملع ريخب » وهف - بابسآلا نم ببس یأل - رفک نم لکو
 انفش ولو . نيواغلا نم ناكف « ناطيشلا هعبتأف اهنم خلسناف انتايآ هانيتآ ىذلا ابن مهيلع
 وأ ثهلب هيلع لمحت نإ بلكلا لشمك هلشمف . هاوه عبتاو ضرألا ىلإ دلخأ هنكلو « اهب هانعفرل
 ٠ « نوركفتي مهلعل صصقلا صصقاف انتايأب اوبذك نيذلا موقلا لشم كلذ ! ثهلي هكرتت
 رضب ىلع لعجو هبلقو هعمس ىلع متخو ملع ىلع هللا هلضأو ءاوه هإ ذختا نم تيأرفأ»
 ,. 7( !؟ . . .ةواشغ

 . . لاعتو هناحبس هللاب ةقلعتم تناك ولو. .اهملعي ىتلا « تامولعملا » ىه ةلأسملا تسيل

 , ۱۷۵_۱۷١ : فارعألا ةروس ( ۲) . ثراحلا نب رضنلا ىف تايألا هذه تلزن (۱)
 . ۲۳ : ةيثاحلا ةروس (۳)
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 هانيتآ» ىذلا اذهف ! تامولعملا هذ ىلمعلا هكولس ىه انإ ! ةحيحص ٠ اًيرظن » تناك ولو

 . . اهنم خلسنا مث هرمع نم ةرتف اذه هملع ىضتقمب لمعو ةيهولألا ةقيقح فرع دق « انتايآ

 دقف « تامولعملا» امأف !؟ قباسلا « هملع » راص فيكف . . اهاضتقم ريغب لمعو اهنم درجت

 نمو .. رخآ قيرط ف تضم دقف كولسلاو رعاشلا امو . . ريختت مل هنهذ ىف ىه اک تیقب
 ةقيقح لهجي نكي م هنإ . . هاوه هملإ ذختا ىذلا رحآلا اذهو . « ملع ريخب ١ حبصأ مث

 ىذلا قيرطلا ىف ريسي نأ ىب اذه هملع ىلع هنكلو . . اهب « ملع ىلع » ناك دقف ةيهولألا

 مث نمو . . هللا نم ًالدبهعیطیو هسفن یوهعبتی راص هنآ یآ . . هاوه هل ذختاو « هللا همسر

 ! « ملع ريغب ١ كلذك حبصأ

 ةحيحص هللا نع « هتامولعم ١ نوكت نأ - هللا لزنآ ام ناسنإلا عبتي ال نيح - نذإ ىوتسیف

 ىف ًالاض كلذ دعب نوكت دق مث . « نوملعي ال نيذلا » نم نيلاحلا ىف هنإ . ةحيحص ريغ وأ

 هللا ليبس نع لضيل » : ةيالا هنع ثدحتت ىذلا اذهك الضم ًالاض نوكي وأ « بسحف هسفن

 . « اوره اهذختيو ملع رغب

 . « نيهم باذع ممه كئلوأ »

 ‹ هتاكرح عيمجب هصْحشت « هلالضإو هلالض ىف ناسنإلا اذه ةروص ةيلاتلا ةيالا مسرتو

 : ءاوس هدسچ تاکرحو هسفن تاکرح روصو

 ١ اًرقو هينذأ ىف نأك . اهعمسي م نآک اکتسم یو انتایآ هيلع ىلتت اذإو . . !٠ .

 هفنأب ااش موقيف لتت نآرقلا تايآ عمسي صخشلا اذه ةروص لثمتتف ةبآلا ًارقل كنإو

 لث عمتست نأ قيطت ال ىتلا ةمظعلاب رهاظني هنكلو لخادلا نم هبلق دقحلا المي « اكتسم

 - هينذآ مالكلا قرخ دقو - عمسي م هنآب اًرهاظتم هذه ةفئازلا هئايربكب وتب مث . . لوقلا اذه

 . هللا ىلع ربكلاو بذاكلا مظاعتلا هنكلو ةقيقحلا ىف رقو الو « ارقو هينذآ ىف نآأك»

 . « ملأ باذعب هرشہف »

 نوكي نأ - ىوغللا لصألا ىف - ىوتسيف « ةرشبلا سمال ىتح برقا ام وه ًااصأ ريشبتلاو
 . بيطلا ءىشلل ريشبتلاو ىرشبلا مادختساب ىرج یوخللا فرعلا نکلو . اًئس وأ اتسح

 لذملا باذعلا قوذي ىتح جادوألا خفتنملا ربكتسملا اذهب ةيرخسلل انه اهمدختسي قايسلاف

 لصألا قرافي ال -كلذ عم ريبعتلا ناك نإو . . اهمطحيو ةفئازلا هءايربك هنع بهذي ىذلا

 ! ىوغللا

 ىلإ ىدؤت ىتلا نامیإلا ةروص ءىجت ميلألا باذعلا ىلإ ىهتنت ىتلا رفكلا ةروص لباقم ىو
 : ميقملا ميعنلا
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 اًح هللا دعو اهيف نيدلاخ « ميعنلا تانج مه تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلا نإ »

 ( . ٩ ميکحلا زیزعلاوهو
 لو ءىش لك قلخ ىذلا . . « ميكحلا زيزعلا » . . ذيفنتلا كلمي نمم قح دعو هنإ

 : قلخلا ىف دحأ هکراشی

 نم اهيف ثبو مكب ديمت نأ ىساور ضرألا ىف ىقلأو ٠ اخورت دمع ريخب تاوامسلا قلح »
 اذام ىنورأف . هللا قلخ اذه . ميرك جوز لك نم اهيف انتبنأف ٌءام ءامسلا نم انلزنأو ةباد لك

 . !٠ نيبم لالض ىف نوملاظلا لب ! هنود نم نيذلا قلخ

 ةايحلاو ‹ ضزألا ىف ةمئاقلا لابحلاو [ ةبئرم دمع ريغب وأ ] دمع ربغب ةمئاقلا تاوامسلاو
 اهاري ةدهاشم تايئرم هذه لك . . عرزلا هب جرخب ءامسلا نم لزانلا ءاملاو « اهتاجرأ ىف ةثوثبملا
 لعفني الو ‹ اهتلالدو اهانعم نوری نودوعی الو ‹ اهیلع مهساوح دلبتتف موي لک سانلا
 ! انتظقيأو انسح تهدشل موي لك اهارن نکن م ول بئاجعل اهلك انو . اهدوجوب مېنادجو
 انساوح تدلبت ام لثم تناک ولو ازه اننادجو تز ةرم لوأل هارن رخآ بکوک یف تناک ول لب

 ! ىضزألا انبكوك ىف هيلع
 رمقلا ىلع داورلا طبه نيح تيأرأ !؟ سانلا نادجو تزه مك ءاضفلا تالحر ىلإ تيارا

 ضرأ ىلع اهوطخ ةوطخ لوأ - سانلا نادجوو - مهنادجو زه مك !1 انضرأك اًضرأ اوأرو

 ممادجو نم زت الف مهضرأ ىلع موي لك اهفولأو تاوطخلا تائم نوطخيل منإو !!؟رمقلا
 ! قالطإلا ىلع اًئيش سانلا نادجو الو

 . . ضألا لع ةرم طبه اهنكسي نم كانه ناك نإ- بكاوكلا ناكس نم اًدحاو نأ ولو

 هرکف امه لهذپ بئاجعو بئارغ نم اهیف یری مک ؟ هّسح هش مک ؟ هلهذتو هعورت مک
 « بجعلا قحتست ال األ ال . . اهارن ال اننأك اهيلع رمن نحن اننكلو ؟ هنادجو اه كرحتيو

 ! اهيلع انسح دلبتف اهتيؤر اندوعت اننأل انإو « نادجولا ريثت الو
 « اه انفلإ ةدشل اهتيحان نم انسح دلبت ىتلا « ةفولأملا ءايشألا هذه ىلإ ىتأي نآرقلاو

 . . ةظحللا اهارن |نأك ةديدج اهدريو . . اهوحن انتدالب انع ليزي وأ . . اهفلإ اهنع ليزيف
 هل اهيطعت ىتلا ةلماكلا اهتنحش شسحلل ىطعت مث نمو . . ةرم لوأل بكوكلا اذه انطبه اننأك
 ! هللا قلح اإ : هل لوقي ا سحلا لعفني نيحو . . دعب فلؤت م ةديدج ىهو

 نأ یساور ضرألا ف یقلأو انورت دمع ریغہ تاواہسلا قلخ « میکحلا زیزعلا وهو . .
 . ٩ مکب دیت

 ىف ىساورلا لابحلا ةماقإو ةيئرم دمع ريغب تاوامسلا ةماقإ ىف دعرلا ةروس نم هباشم انهو
Ya 



 . « مكب ديمت نأ » ىساورلل ةبسلاب فاضأ انهو . ةفلتحخم ريبعتلا ةروص نكلو . . ضزألا

 تامولعم نكلو . . ام ةروصب هومهف دق نآرقلا اذه لئاوألا نيبطاخملا نأ دبال رمأ اذهو

 لابحلا هذه نأ تتبثأ ذإ « ةرابعلا هذه قيقدلا ىنعملا تددح دق نوكلا نع ةديارتملا ناسنإلا

 نم ضزألا تدا نزاوتلا اذه الول هنأو « ةيضرألا ةركلا ىف نزاوتلا ظفحت ىتلا ىه ةغاشلا

 . . نيكارلا وأ لزالزلا

 . ٠ . . ةباد لك نم اهيف ثبو )

 ناکم لک یف كانهو انه اهشبتف باودلا هذه كسمت ىتلا ىه ةيفخ دي انأك ىحوي ریبعتلاو
 الإ اهنكامأ ىف اهلك باودلا هذه ثبي ىذلا اذ نمف ! لعفلاب كلذكل هنآو . . ضرألا ىلع

 لوقي وأ . . ضزألا ءاجرأ ىف اهسفن تاذ نم ثعبنت انأك نوملعي ال نيذلل ودبت اإ !؟هللا

 ! « ةعيبطلا » اهنإ نولهاحل ا كئلوأ

 ؟ امتردقل دح الو ءىش لك قلخت اهنإ نوراد اهنع لوقي ىتلا كلت !؟ ةعيبطلا امو
 ! ؟ هللا ةردقو هللا ريغ ىه ءىشأ

 . « ميرك جوز لك نم اهيف انتبنأف ٌءام ءامسلا نم انلزنأو »
 نأ نود « ميرك جوز لك نم ١ : ىحوملا بيجعلا ريبعتلا كلذب رمن نآ نكمي امو

 اك جيہب جوز نم . . فصو یب تابنلا فصوي نأ رشبلا بلق یف رطخب دقو . . انفقوتسپ
 تبرو تزتها ءاملا اهيلع انلرنأ اذإف ةدماه ضرألا ىرتو . . » : ق ةروسو جلا ةروس ىف ءاج

 لك نم اهيف انتبنأو ىساور اهيف انيقلأو اهانددم ضزألاو «  . ١ جيب جوز لك نم تتبنأو
 ‹ ابضقو اًبنعو « ابح . . » : وأ « افافلأ تانجو « اًتابنو اًح . . ١ وأ ٩" جيب جوز

 ٠ جوز لك نم » فصولا كلذ امأ . خلا . .“ « ابو ةهكافو « ابلغ قئادحو « ًالخنو اًتوتیزو

 ‹ موي لك ىلتي نآرقلا لازامو ! نآرقلا اذه لزنی نأ لبق رشب بلق ىلع رطح هنظأ امف ٠ میرک
 ! ديدج هنأک ةرم لك سحلا ظقوي فصولا اذه لازامو

 اًبح اهنم انجرخأو اهانييحأ ةتيملا ضرألا مه ةيآو » : ةميرك دي لمع نم هنأل « ميرك »
 نم اولكأيل « نويعلا نم اهيف انرجفو بانعأو ليخن نم تانج اهيف انلعجو « نولكأي هنمف
 اًماعنأانيديأ تلمع امن مه انقلخ انأ اوري مل وأ ”٠ ؟نورکشی الفآ . مییدبآ هتلمع امو هرمث

 . « ؟ نوکلام اه مهف
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 . . رهاط بيط هنأل ميركو

 ! ! ةبح ةئايعبس تبلت ةبحلا ! ذخأي ام فاعضأ ىطعي . . ىطعي هنأل ميركو

 . « هللا قل اذه »

 لك » ىلإ . . لابجلا ىلإ . . ضرألا ىلإ تاوامسلا لوأ نم .. عاستالا ىلع . . « اذه »

 قلخ اذه نأ لبق نم دحأ كشي امو ! « هللا قلخ اذه » . . « ميرك جوز لك » ىلإ . . ١ ةباد

 هنأك سحلا جافي كلذ عم ريبعتلا نكلو . . كلذ نوركني نوكرشملا برعلا ناك امو . . هللا

 نم نوكلا اذه لمأتيل - ةأجاغملا هذبم - هزهمو . . دوهعملا هدلبت نادجولا نع ليزيو ! ديدج

 : ىرخأ ةقيقحب سحلا ًاجافي « ىدملا اذه لاعفنالا غلبي ذإو ! ديدج

 . !٠ هنود نم نيذلا قلخ اذام ىنورأف »

 _ هللا نود نم اًقلاخ كانه نأ نومعزي برعلا ناك امو !؟ هنود نم نيذلا لح اذام ! اًقح

 حوريو ! اهنم سحلا وجني ال ةزه هل ريبعتلا نإف كلذ عمو - كلذ ةلالد نع نولفغي اوناك نإو

 ! « هنود نم نيذلا » هقلخ نوكلا اذه ىف ءىش نع اًمح ثحبي انأك نوكلا دقفتي ناسنإلا

 اذه » : ىلوألا ةقيقحلاب ناسنإلا ساسحإ قمعي ريبعتلا نكلو . . اًملس ةفورعم ةجيتنلاو
 «تامولعم » درج نوکت الو . سفنلا لحخاد یف اهلمع لمعتل اهئالج لکب اھزربیو « هللا قلحخ
 هناحبس هدرفتو « قلاخلا ةمظعب رعشت « بلقلا ىف ةكرحتم تانادجو لبء نهذلا ىف

 . ميلستو ةعاطو عوشحخ نم هلالجو هتمظعل ىغبني ابو . . قلخل اب
 .  نيبم لالض ىف نوم لاظلا لب »

 سومطم صخش الإ . . اتاعاقيإ نع هبلق مصب امو . . اهلك قئاقحلا هذه نع لفغي امف
 . ( نيبم لالض ىف ١ صخش الإو . . ةريصبلا

# FF #* 

 نإف رفک نمو . هسفنل رکشي امنإف رکشی نمو « هلل رکشا نآ ةمكحلا ناقل انیتآ دقلو »
 . ميظع ملظل كرشلا نإ هللاب كرشت ال ىنب اي هظحي وهو هنبال ناقل لاق ذِإو . دیح ینغ هلا
 ىل رکشا نأ : نیماع یف هلاصفو « نهو ىلع اهو همآ هتلج « هیدلاوب ناسنإلا انیصوو

 |هعطت الف ملع هب كل سیل ام یب كرشت نأ ىلع كادهاج نإو . ريصملا جلإ . كيدلاولو

 متنک اب مکبناف مکعجرم لإ مٹ لإ بانآ نم لیبس عبتاو ‹ افورعم ایندلا یف (مھبحاصو
 ىف وأ تاوامسلا ىف وأ ةرخص ف نكتف « لدرخ نم ةبح لاقثم كت نإ اإ ینہ ای . نولمعت
 ركنملا نع هناو فورعم اب رمأو ةالصلا مق ىنب اي . ريبخ فيطل هللا نإ . هللا اب تأي ضزألا

۲ 



 ضرالا ىف شمت الو سانلل كدحخ رّعصت الو . رومألا مزع نم كلذ نإ كباصأ ام ىلع ربصاو

 ركنا نإ كتوص نم ضضغاو كيشم ىف دصقاو . روخف لاتخ لك بحي ال هللا نإ « احرم
 . « ريمحلا توصل ثاوصأللا

 نم اًيسيئر اءزج قرغتست « همساب ةروسلا تيمس ىذلا « ميكحلا نامقل ةصق نإ

 . . هل دادتما انأك « اهلبق اهب اًمامت ةطبترم ةروسلا نم اهناكم ىف ءىجت اهنكلو . . ةروسلا

 ‹ قلاخلا ةمظع ىريل « ىرشبلا بلقلا اهب زبي نوكلا نم اروص ضرعي لبق نم قايسلا نإ
 معنل الو « نوكلا ىف هللا تايال مهتريصب حتفتت ال « نيلاظلا » نكلو . . عشخيو هل تبخيف

 ‹ ديمت الف ضرألا نزاوت ظفحت ىتلا ىساورلاو ضرألاو تاوامسلا قلخ ىف « ةغباسلا هللا
 لالض ىف مہنآل .. ميرك جوز لك نم تبنيل ءاسلا نم لزانلا ءاملاو « ةثوثبملا باودلاو

 هذهو تايآلا كلتل هترصب تحتفت . . نيلاظلا كئلوأك ال هللا قلخ نم دحاو ةصق هذهف

 ‹ نيركاشلا نيدباعلا نم نوكي نآ كلذك هنبا ىصوي حارو . . ركشف هلل باجتساف معنلا

 . . نيلاظلا نم نوكي الو

 : دحاو نآ ىف نیئیش یطعیل- قايسلا نم هناکم یف ضرعی . . لباقم جذومن هنإ

 نيدباع هلل نيتبغ « هللا دابع اهيلع نوكي نأ ىغبني ىتلا ةحيحصلا ةروصلا ىطعي
 . نیرکاش

 هنودبعي الو « هردق قح هللا نوردقي ال نيذلا كئلوأ كولس ىف ةمخضلا ةقرافملا رهظيو

 ملع ريغب هللا ليبس نع لضيل ثيدحلا وه ىرتشي ىذلا كلذ ةصاخ ةفصبو « هتدابع قح

 ! اهعمسي ل نأک اکتسم یو هللا تایآ هيلع ىلتث اذ و « اوزه اهذختیو
 . . امامت ناتلباقتم ناتروص ایہنإ

 . . ريخ لك ىلإ لصوملا ميكحلا اجلا ثيدعللا وهو . . ىنابرلا ىدملا « ىرتشي » اذه

 . ثيدحلا ومه ىرتشی كاذو

 لیبس نع لضیل ثيدحلا وه یرتشی كاذو هريغو < هنبا یدهیل یدها یرتشی اذهو
 . . هللا

 هيلع ىلثت كاذو . . اًعيطم اًعشاح اًتبخ هبلق لكب اهيلع لبقيف تايآلا هيلع ىلتت اذهو
 ! اهعمسي ل نأک بکتسم لویف تابآلا



 !؟ ىليصفتلا لماكلا لباقتلا عضوم عضوي ل نيتروصلا ىف ءیش یقبپ له

 . «هلل ركشأ نأ ةمكحلا ناقل انينآ دلو »

 . . هلل ركشأ نأ : ةمكحلا ةصالخ ىه هذه نإ

 قح هلل بلق ركشي نلف . . كلذكل او . . ركشلاب ةدابعلا نع ربعي ام يثك نآرقلاو

 لع هرکش دق نوکی یتح هتدابع قح هدېعی نلو . . هتدابع قح هدېع دق نوک یتح هرکش

 . . هيلع اهمعنآ ةمعن لك

 مه ندعقأل ىنتيوغأ (بف : لاق » : مدآ ىنب اًدعوتم ناطيشلا هلاق ام لابلا ىلع رطخب انهو

 الو ‹ مهلئامش نعو مہنايآ نعو مهفلخ نمو مهيدي نيب نم مهنيتآل مث . ميقتسملا كطارص
 4 ! نیرکاش مهرٹکا دجت

 . . ناونص ركشلا مدعو رفكلاو . ناونص نايإلاو ركشلاف

 لاقت ةملك سيل نابإلا نآ اک ! بر ای كل ارکش : ناسللاب لاقت ةملک رکشلا سیلو

 ! هللا الإ هلإ الآ دهشأ : ناسللاب

 ‹ اركش دواد لآ اولمعا » : لمع كولس نايإلا نأ اك « ىلمع كولس ركشلا نإ ! الك

 . «! روكشلا یدابع نم لیلقو
 ىف ال هللا ةعاط ىف هدسجب لمعي نأ ةمعنلا هذه ركشو .اًدسج ناسنإلا حنم دق هللا نإ

 فال هللا ةعاط ىف هركفب لمعي نأ ةمعنلا هذه ركشو . اًركفم ًالقع ناسنإلا حنم دق هللاو

 ىف ال هللا ةعاط ىف هرصب مدختسي نآ ةمعنلا هذه ركشو . اًرصب ناسنإلا حنم دق هللاو

 ىف ال هللا ةعاط ىف هعمس مدخبتسي نأ ةمعنلا هذه ركشو . اًعمس ناسنإلا حنم دق هللاو

 ىف ال هللا ةعاط ىف هلام مدختسي نأ ةمعنلا هذه ركشو . الام ناسنإلا حنم دق هللاو

 . ." «اهوصعت ال هللا ةمعن اودعت نإو » معنلا نم فولأو تاثم . . اذكهو . . اذكهو

 ره ركشلا حبصي ةياهنلا ىو . . معنلا هذه ىلع ركشلا ىه تاعاطلا نم فولأو تاثمو

 )١( فارعألا ةروس : ٠۷١١ . لحنلا ةروس (۳) . ۱ : بس ةروس(۲) : ٠۸ .
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 ! هللا لزنأ ام عابتا وهو « ةقحلا ةدابحلا

 ال یآ « نیرکاش مهرثکأ دجت الو » : مدآ ینہل یناطیشلا دیدهتلا ةروطحخ مهفن انه نمو
 دهجلا كلذك مهفنو . . هللا لزنأ ال نيعبتم مهرثكأ دجت ال ىأ . . نيدباع مهرثكأ دجت

 نم مهنيتآل مث « ميقتسللا كطارص مه ندعقأل ١ : ةياغلا هذم لوذبلا مخضلا ىناطيشلا

 . «نيركاش مهرثكأ دجت الو « مهلئامش نعو « مہا نعو ‹ مهفلخ نمو « مهيدي نیب
 . « دیه ینغ هللا نإف رفک نمو « هسفنل رکشی انإف رکشپ نمو »

 رضي نلف هركش نعو هللا ةدابع نع ىلوت نمو ! مهركش نعو دابعلا ةدابع نع ىنغ هللا نإ
 نم مهنم دیر ام! ءیشب هناحبس هللا دیفی نلف اًدباع اًرکاش هيلع لبقآ نمو . ایش هللا

 . “" « نيتملا ةوقلا وذ قازرلا وه هللا نإ . نومعطي نأ ديرأ امو قزر

 ةميقتسم ةايح ةباهنلا ىف بساكلا وه هنأل . . هسفنل دبعيو « هسفنل ناسنإلا ركشي اهنإ
 . هسفنل دهاجب انإف دهاج نمو ١ : ةمايقلا موي دلغلا ىف ةمعنم ةايحو « ايندلا ىف ةبيط ةفيظن

 « ميتائيس مهنع نرفكنل تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلاو . نيملاعلا نع ىنغل هللا نإ

 نمؤم وهو ىثنآ وأ رکذ نم ااص لمع نم »" « نولمعپ اوناک یذلا نسحآ مهنیزجنلو

 . «  نولمعي اوناك ام نسحأب مهرجآ مهنيزجنلو ةبيط ةايح هنييحعنلف
 هللا ركش ىلع هسفن تماقتساف « اًقيمع اًيعو ةمكحلا هذه ميكحلا ناقل ىعو دقو

 : هبلق هاعوو هبر هب هظعو اب هنبا ظعی ماقو « هتداہعو

 . « ميظع ملظل كرشلا نإ « للاب كرشت ال ىنب اي هظعي وهو هنبال نامقل لاق ذإو »

 رفكلا مادختسا بلغ مث . رتسلاو ةيطغتلا وه دحاو ىنعم نم ةغللا ف رفكلاإو ملظلا نإ

 تائتفالا ىنعمب ملظلاو . هللا ةدابعب رفكلا ىآ . . هيلع ةيطغتلاو ىنابرلا قحا رتس ىنعمب

 . ءاوس رفكلا ىنعمب عضاوملا نم ريثك ىف همدختسي نآرقلاو . ةماع ةفصب قحلا ىلع
 هانعمب وأ ‹ هبجحو ىنابرلا قحلا ىلع ةيطغتلا ىنعمب ءاوس ملظلا مظعآ وه كرشلاو

 دروم اهدرو ذإ « ملظي ام لوآ هسفن ملظي كرشملاف « قحلا ىلع تائتفالا رهو ىحالطصالا

 . رانلا ىف كاللا

 : هلل ركشلا ةمكح نامقل اهيف ىتوأ ىتلا لوألا ةيآلا لمكي انأك « قايسلا رمتسي مث

 ىل رکشا نأ « نیماع یف هلاصفو « نهو ىلع اًتهو همآ هتل « هیدلاوب ناسنإلا انیصوو ١

 . (ريصملا لإ كيدلاولو

 . ٩۷ : لحنلا ةروس (۳) . ۷.1 : توہكلعلا ةروس ( ۲ ) . ۵۷-٥۸ : تايراذلا ةروس ( ) ١
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 ربي نأ : ةفاك ناسنإلل هجوت انه اهنكلو . . ناقل اهن ىتلا ةظعوملل رارمتسا هنإ
 : نارمآ ةيصولا ىف انفقوتسي نكلو . هيدلاو

 دقل . . « نيماع ىف هلاصفو نهو ىلع انهو همأ هتل » : ةضرتعملا ةلمحل اوه لوألا رمألا

 كلذلو ! نيدلاولا نيب نم تيمس ىتلا ىه اهدحو مالا نكلو « اًعم نيدلاولل ةيصولا تناك
 نإف « ناسنإإلا امهري نأ « نيدلارلا الكل ةيصولا تناك نئلف . لاحلا ةعيبطب ةحضاولا هتلالد

 ركذبو « لصفملا ثيدحلابو « ةيمستلاب قايسلا اهصحخ ىتلا ىه األ « دشأ مالا ربب رمألا

 - لمحل ا مدقت الك ديازتلا نهولا ىلإ ريشي ريبعتلاو - نهو ىلع انهو هتل دقف « ربلا تابجوم
 . رلا ةدايز بجوتسي امت « هيف ام ىنضملا دهجلا نم كلذ فو « نيلماك نيماع هتعضرأ مث

 نسحب سانلا ىلوآ نم : هلأسي - ملسو هيلع هللا ىلص - هللا لوسر ىلإ لجر بهذ دقلو
 . كمأ : لاق : نم مث : لاق . كمآ : لاق : ؟ نم مث : لاق . كم : لاق ؟ ىتباحص

 . ربسفت قد ةيآلا رسفي ثيدحلاو . “" كوبأ : لاق ؟ نم مث : لاق

 هلوقب ادبي قايسلا نأ وهف - ةضرتعملا ةلمحلا هذه نع رظنلا فرصب - ىناثلا رمألا امأ

 ىل ركشا نأ ١ : لوقي ةيصولا ىلع صني امدنع هنكلو « هيدلاوب ناسنإلا انيصوو » : ىلاعت
 ‹ هيدلاوب ناسنإلا انيصوو : ةضرتعملا ةلمحلا ريغب اذكه ىضمي قايسلا نأ ىأ ! «كيدلاولو

 ركش مث الو هللا رکش یھ نیدلاولاب ةیصولا انأكو ! . . ریصملا جلإ . كيدلاولو ىل ركشا نأ
 !نيدلاولا

 ! ةلالدلا تاذ ىنآرقلا ريبعتلا فئاطل نم اذه نإ

 نيدلاولابو هايإ الإ اودبعت الآ كبر ىضقو ١ : ةرشابم لاق ءارسإلا ةروس ىف
 . ۳. . .اتاسحإ

 رمت نيدلاولاب ةيصولا لعجت ىتلا « ةيحوملا ةقيرطلا هذمب نكلو ىنعملا سفت لوقي انهو
 هللا ركش نأ ىلع لاحلا ةعيبطب ةحضاو ةلالد كلذ فو . نيدلاولا ركش لبق لو هللا ركشب
 ةحضاو نوكت نأ ىغبني ىرحأ ةلالد كانه نكلو ؛ قالطإلا ىلع لمع لك قبسي نأ ىغبني
 ىهف . ةرشابم هللا نيبو ناسنإلا نيب قاثيم ىه « مالسإلا « تايقالخأ ١ لك نأ ىه ءانل
 ربلا ىهو - هيدلاو وحن ناسنإلا تايقالخأف . للاب ناسنإلا ةلص لالخ نم نيرحالل لصت

 ىأ تايقالخأ كلذكو . هتدابع ىأ - هبرل ناسنإإلا ركش لالخ نم نيدلاولا ىلإ لصت - ا
 مث الو هلل وه دهعلاب ءافولاو . سانلل مث الو هلل وه سانلا عم قدصلاف . رومألا نم رمأ

 . ۲۳ : ءارسإلا ةروس (۲) . بدألا باتك ىف یراخبلا هاور (۱)
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 مث ًالوآ هللاب ةلص وهف « نيرحآلاب ناسنإلا هيف لصتي لمع لك اذكهو اذكهو .. سانلل

 . . نيرحنآلاب
 , ١ ربما ىلإ »

 قيرط نعو . ركشلا مدقي هيلإو ةدابعلا مدقت هيلإف « رخآ دحأل ال هلل ريصللا ماد امو

 ! نيدلاولل ركشلا رمي هب ةلصلا

 مالا ركشو « نيدلاولا ركش ىلع اًمدقم هللا ركش ركذي«بيكرتلا ةقيقد ةدحاو ةيآ فو
 . .زاجعإلا نم كلذو . . رشابملا ظفللاب ال « ةيحوم « ةينف » ةقيرطب « بألا ركش ىلع اًمدقم

 ١ امهعطت الف ملع هب كل سيل ام ىب كرشت نأ ىلع كادهاج نإو « .

 رركتي ىذلا « نيدلاولاب ربلا رمأ نم نكي مهمو . . هتفلاخغ ىلإ ليبس ال مزاج رمأ اذهو

 هب كارشإلا مدعو هللا ةدابعف . . هللا ةدابعل ايلات ئاد ىتاي اىب ربلا نإف « نآرقلا ىف ردك

 نكلو . قالطإلا ىلع دحأ ىأ اهتفلاخ ىف عاطي الو . قالطإلا لع ءىش لك ىلع ةمدقم

 . كلذ مغر فورعم اب |مهتبحاصم رارمتساب رمأي ةكم ىف انه قايسلا

 . « اًفورعم ايندلا ىف (مهبحاصو « |مهعطت الف . . »
 ىهو « توبكنعلا ةروس نم لوألا تايآلا ىف دراولا < كلذل هباشملا رمألا نأ انرظن تفليو

 هيدلاوب ناسنإلا انيصوو » ! ةبحاصملا هذهب - ةنيدملا ىف - رمأت ل « ةيكم ةروس ىف ةيندم تايآ
 اب مكتبنأف مكعجرم لإ . (هعطت الف ملع هب كل سيل ام ىب كرشتل كادهاج نإو اًتسح

 هيف لصفني مل ىذلا « ىكملا عمتجملا ىف ناك فورعملاب ةبحاصملاب رمألاف «  نولمعت متنک

 لصفنا دقف ةنيدملا ىف امأ . بسحف ةيروعش ةلصافم تناك [نإ « اًبسح ًالاصفنا نوملسملا

 . . ىونعم او ىسحل ا هزيغ هل راصو ماك الاصفنا ملسملا عمتجملا

 . ٩ نولمعت متنک اب مکئبناف مکعجرم لإ مٹ ‹ لإ بانا نم لیبس عبتاو . . »

 ىذلا وه ليبسلا اذهف . . لإ بانأ نم ليبس عبتاو « كرشلاب كنارمأي نيح امهعطت ال
 هللا ىلإ نوكت ةياهنلا فو . . نيبرقألا برقأ نم هتفلاخمب رمألا ءاج اهم « هعابتا ىغبني

 كلتو . . ايندلا ةايحلا ىف هلمع ىضتقمب هبساحجيو « لمعي ناك اب ناسنإلا ئبنيف « ىعجرلا

 . . عابتالاب ىلوألا ىهف « ناسنإللا ريصم ررقت ىتلا ىه ىعجرلا

 ! اهتقدو اهفطلل اهظحلن نأ نود ارثك اهيلع رمت دق قايسلا ىف ةأجافم ثدحت مث

 ضرالا ىف وأ تاواسلا ىف وأ ةرخص ىف نكتف « لدرخ نم ةبح لاقثم كت نإ اهنإ ینہ ای ١
 . ٠ ريبخ فيطل هللا نإ . هللا اہم تأی

 . ۸ : توبکنعل د | ةروس ( ) ١



 نأل كرشلا مدعب هاصوأ ن دعب هنبال هتظعوم لمكيل داع . . ناقل وه انه ملكتملا نإ

 مكئبنأف مكعجرم لإ مث » : ىاعت هلوق دعب ًالصتم ىتآي مالكلا نكلو . . ميظع ملظ كرشلا

 ىلوألا ةيألا ف ملكتملاف ! نيتيآلا ىف ملكتملا ريغت اهعم ظحلن ال دق ةقي ب  نولمعت متنک اب

 اًدحاو اًنايرج ىرجي مالكلا نكلو . . نامقل وه ةيناثلا ىف ملكت او « ىلاعتو هناحبس هللا وه
 ! دحاو ملکتمل دحاو قايس هنأک

 لك ىطعأ ىذلا ابر : لاق ؟ یسوم ای اکبر نمف : لاق :  هط ةروس یف هدجت اذه لثم

 ال باتک یف یہر دنع اھملع : لاق ؟ لوألا نورقلا لاب اف : لاق . یده مث هقلخ ءىش

 نم لزثأو « البس اهيف مكل كلسو ادهم ضرألا مكل لعج ىذلا . ىسني الو ىبر لضي

 . « یتش تابن نم اًجاوزآ هبانجرخأف ءام ءاسلا

 رشہال ىلاعتو هناحبس هللا نم هجوما مالكلا ًادب نيو « نوعرفل ىسوم مالك ىهتنا نيآف
 نآ اهبف حضني ىتلا « انجرخأف » ةظفل لإ لصت ىتح ملكتملا ريغتب سحت ال كنإ ؟ اًعيمج
 . للاعتو هناحبس هللا وه ملكتملا

 ناقل نآل ! ربت دق قايسلا ىف ملكتملا نآ ترعش ام « ىنب اي » ةملك الول . . انه كلذك

 ‹ نولمعي اوناك اب رشبلل هللا ءابنإ نع ثدحتيف « اًمات قباسلا قايسلا ىهتنا ثيح نم ادبي
 ! لدرحخ نم ةبح لاقثم ناك ولو

 ( !؟اذه ةلالد ام

 انيصوو . . . هنبال ناقل لاق ذإو . . . ةمكحلا نايقل انيتآ دقلو : اذكه قايسلا راس دقل

 . . . لدرخ نم ةبح لاقثم كت نإ اإ ىنب اي . . . هيدلاوب ناسنإلا

 هناحبس هللا وه هيف ملكتملا نوكي قايس نم - نآلا ىتح - اًرمتسم الافتنا كانه نأ ىأ

 ؟ كلذ ةلالد اف . . ناقل وه هيف ملكتملا نركي قايس ىلإ « ىلاعتو

 لفحأ اذكه دهشملا نأ ىف كشالو ! كلذ ىف كش الف « ةليج ةينفلا ةهجولا نم اأ امأ

 . ءاجيإلاو ةكرحلاب

 نم رشبلا هب قطني ام نأ - ديري اب ملعأ هللاو - اهنم نآلا ىنرضحي ىذلاف ةلالدلا امأ

 نم وه « نامقل ةصق ىف اک ءامکح درج وأ « یسوم ةصق یف اک ءایبنآ اوناک ءاوس ءةمکح
 مالكلا ءى مث نمو . . هقلخ ضعب هب طنُي وآ ةرشابم هللا هلزنی نآ یوتسیف . . هللا ءاحبإ
 هغلبي نأ - هناحبس - ديرب ىذلا هللا دارم نمو « هللا دنع نم كاذو اذه نأل « ااخادتم
 . هدابعل
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 . . نآرقلا ىف روصلا عورأ نم اإ . . ةيآلا اهمسرت ىتلا اهتاذ ةروصلا ىلإ دوعنو
 ضرالا ىف وأ تاوامسلا ىف وأ ةرخص ىف نكتف « لدرخ نم ةبح لاقثم كت نإ اإ ىنب ای »

 . « . . هللا اہ تأی

 ىتاي ‹ ضزألا ىف الو تاوامسلا یف ءىش هنع دن ال یذلا قیقدلا لماشلا هللا ملع نإ

 عورأ نم هذهو . هتابس نم هظقوتو ازه ىرشبلا سحلا زہت نآرقلا ىف ةعئار روص ىف اروصم
 تسيل ىهو !؟ مجح ىأو اه لقث ىأ ! لدرخ نم ةبح لاقثم روصت . . اًعيج روصلا

 نييالم نم مكو ! ةرخص ىف الإ _ ! ربكم راظنمب ولو - ةققدملا نيعلا اهارت ىتح ةفوشكم
 ةبح دجوت ىصحت ال ىتلا روخصلا هذه نم ةدحاو ىفف !؟ ضرألا ىف روخصلا نم نييالملا

 عسوأ امو .. تاوامسلا نم ءايس ىف ! اهقالطإ ىلع اذكه ! تاوامسلا ىف وأ ! لدرخلا

 ءارو مويلا ىتح ملعلا ثهلي « حيباصملاب ةنيزملا « اهدحو ايندلا ءاسلا نإ ! تاوامسلا

 ةنس فالآ ةعبرأ هنيبو اننيب لصفت مجن اذه لوقي مث . . نييالملا اهموجن نم دعيف اهداعبأ

 . . ةنس فالآ ةعبرآ ىف هنيبو اننيب ةفاسملا عطقي -""ةعرسلا غلابلا - ءوضلا نأ ىأ ! ةيئوض

 ىف لدرخلا ةبحو ! ديزم نوكلا ىف ٴنكلو ناسنإلا هيلإ لصو ام رخآ اذه نإ ملعلا لوقي مث
 رظناو . . اقالطإ رظنلل ةرهاظ ريغ ضزألا ىف ةيفتخ ! ضإزألا ىف وأ ! تاواسلا نم ةدحاو

 لدرخلا ةبح لثم نم نييالملا نييالم نم مك رظنإو . . لدرخلا ةبح مجحو ضرألا مجح ىلإ

 . . ةمايقلا موي اهب ىتأي هللا نكلو . . نبي الف ضزألا ىف یفتخ نآ نکمی

 . . اهافخأو ءايشألا قدأب هملع طيح ىأ فيطل « ربخ فيطل هللا نإ »

 نم وأ ةرخصلا نم لدرخلا ةبحب نايتإلا دعب ةقيقحلا هذه ىف كش كيدل ىقب لهو

 !؟ ضرألا نم وأ تاوامسلا

 ةريصبلا سومطم نوكي نأ الإ ٠ كشي نأ ةلئاملا ةعورلا هذه دعب نادجولا قبطي ام ! الك

 . .. حورلا قلغم

 : هنبا ظعب ناقل ناسل ىلع انه نم - قايسلا رمتسيو

 كلذ نإ « كباصأ ام ىلع ربصاو « ركنملا نع هنإو فورعملاب رمأو ةالصلا مقأ ىب اي »
 لاتخ لك بحب ال هللا نإ . احرم ضزألا ىف شعت الو سانلل كدخ رّعصت الو . رومألا مزع نم

 .!ريمحلا توصل تاوصألا ركنأ نإ كتوص نم ضضغاو كيشم ىف دصقاو . روخف
 ريغب مالسإ ال هنإ .. هنبا ملسملا ناقل اهب ظعي « هللا الإ هلإ ال تايقالخأ » اإ

 سانلا هيلإ رظني كولس . . ةايحلا عقاو ىف ىلمع كولس ريغب ناميإ الو .. تايقالخأ

 ! نايإلا رثآ نم اذه : نولوقيف

 ! ةيناثلا ىف رتم وليك ۳۰۰ ۰۰۰ یه ءوضلا ةعرس (۱)
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 مزع نم كلذ نإ « كباصأ ام ىلع ربصاو » هنبال ناقل اياصو نم نأ انرظن تفلي
 فورعم اب رمألاو ةالصلا بناجب « هللا الإ هلإ ال تايقالخأ نم اصيأ هذه نإ . . ؛رومألا

 نع ىهنلاو فورعملاب رمألا ببسب ناك نإ « كباصأ ام » ددحجم ال وهو . ركنملا نع ىهنلاو
 ‹ هردقو هللا ءاضق نم « اًماع ناك وأ . . ( كلذب ىحوي امهدعب هركذ ناك نإو ) « ركنملا
 . هللا الإ هّلإ ال تايقالخأ نم وه ءاضقلا ىلع ربصلاو « هردقو هللا ءاضق نم امه كاذو اذهف
 هدو ناسنإلا لذتسي ىذلا عناخلا ربصلا سيل هنإ : اًحضاو ءاحيإ انيطعي قايسلا نكلو
 ىذلا ربصلا وهف « رومألا مزع نم كلذ نإ » : لوقي هنإ ! الك ! داهجلاو لمعلا نع دعقيف

 . اهفعضيو ةميزعلا نهوي ىذلا وه سيلو « اموقيو ةميزعلا ىطعي
# %#  #* 

 ىلاعتو هناحبس هللا نم رشابم ثيدح ىلإ هنبال ناقل ظعو نم ىرخأ ةرم قايسلا لقتنيو
 : ةصاخ شيرق نم نيبذكملل وأ « ةفاك رشبلل

 ةرهاظ همعن مكيلع غبسأو « ضزألا ف امو تاوامسلا ىف ام مكل رخس هللا نأ اورت ملأ ١
 مه ليق اذإو . رينم باتك الو ىده الو ملع ريغب هللا ىف لداجم نم سانلا نمو؟ ةنطابو
 ىلإ مهوعدي ناطيشلا ناك ول وأ ! انءابأ هيلع اندجو ام عبتن لب : اولاق هللا لزنآ ام اوعبتا
 ىلإو « ىقثولا ةورعلاب كسمتسا دقف نسحم وهو هللا ىلإ ههجو ملسي نمو !؟ ريعسلا باذع

 ميلع هللا نإ . اولمع ايب مهئبننف مهعجرم انيلإ . هرفك كنزحي الف رفك نمو . رومألا ةبقاع هللا
 قلخ نم مهتلأس نئلو . ظبلغ باذع ىلإ مهرطضن مث ًدايلق مهعتمن . رودصلا تاذب
 . <! نوملعي ال مهرثكأ لب . هلل دمحلا : لق ! هللا : نلوقيل ضرالاو تاوامسلا

 ةرهاظ همعن مكيلع غبسأو ضرألا ى امو تاوامسلا ف ام مكل رخس هللا نآ اورت لآ »
 . « ؟ ةنطاأبو

 ام ربخست نع ىمعي دحأ نم اف . . كلذك هنإو . . حضاو رمألا نأ ىنعي « ؟ اورت مل
 معلا هذهو . . تسمطناو هتريصب تیمع دق نوكت نأ الإ ناسنإلل ضرألاو تاواسلا ىف

 ال هللا ةمعن اودعت نإو ١ اهئاصحإ نع ناسنإلا زجعي .. ةنطابو ةرهاظ ةغباسلا
 .«اهوصحت

 نم ناسنإلا وسكي بوث هنأك « ةنطابو ةرهاظ همعن مكيلع غبسأو » : ريبعتلا انفقوتسيو
 كلذ عمو ! تقولا تاذ ىف اًضيأ نطابلاو رهاظلا وسكي بيجع بوث هنكلو . . هرحال هلو

 )١ ( لحنلا ةروس : ۱۸ .
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 : هتدابع قح هنودبعی الو هللا نورکشی ال سانلاف

 . ( رینم باتک الو یده الو ملع ریغب هللا ین لداجب نم سانلا نمو «

 ريغب نولداجي هللا ىف نولداجي نيذلا ءالؤهف . ناميإلا ىلإ ىدؤي نأ دبال هللاب قحلا ملعلاو

 . قئاقحلا هنم نوجرختسپ ینابر باتک ىلإ نودنتسی الو « یده الو ملع

 . « . . انءابآ هيلع اندجو ام عبتن لب : اولاق هللا لزنأ ام اوعبتا مط ليق اذإو »

 نيذلا ءالؤه امأف . هللاب قحلا ملعلا هيضتقي ىذلا وهو . هللا لزنأ ام عابتا وه نذإ ناميإلا

 ! انءابآ هيلع اندجو ام عبتن لب : نولوقیو « هللا لزنآ ام عابتا نوضفریف ملع ریغب نولداجي

 !؟ مهؤابآ مأ هللا !؟ نذإ دوبعملا نمف

 ‹ ةروصلا ىف نوديحولا مهنأ ىلع مهئابآ ىلإو مهيلإ رظنن نحنو « قايسلا انئجافي انهو
 ! مهدحو اوسيل مهن ةقيقحلا اذإف

 . « !؟ريعسلا باذع ىلإ مهوعدي ناطيشلا ناك ول وأ »

 اندجو ام عبتن لب : مموقو « هللا لزنآ ام عابتا ضفر ىلع نذإ مهرارصإ نإ ! ةأجافملل اي

 نكي ملو « ةأجف ةروصلا ىف زرب ىذلا « ناطيشلا ءادنل ةباجتسا ةقيقحلا ىف وه « انءاجا هيلع

 ىلإ مهوعدي هنإ ؟ نوبیجتسمو اذکه نوملستسم مهو « مهوعدي نی ىلإو ! لبق نم اًرهاظ
 ! ريعسلا باذع

 هذهب هل نوبيجتسيف ريعسلا باذع ىلإ مهوعدي ناطيشلا ! ةيرخسلل ايو ! بجعلل اي

 ! ؟ نوضفريف ةنحلا ىلإ مهوعدي هللاو !؟ ةلوهسلا
 ةبقاع هللا لإو . ىقثولا ةورعلاب كسمتسا دقف نسح وهو هللا ىلإ ههجو ملسي نمو )

 . .٠ . . هرفك كنز الف رفك نمو . رومألا

 . مالسإلاو ناميإلا وه كلذ . نسحم وهو هللا ىلإ ههجو ملسي نم . نمؤي نم كانه نإ
 ةحرو ىده » : هفاصوأب ةروسلا لوأ ىف هركذ ءاج ىذلا . . ناسحاإلاو « هلل لماكلا ميلستلا

 كئلوأو . « نونقوي مه ةرخŠلاب مهو ةاكزلا نوتؤيو ةالصلا نوميقي ىذلا « ندسحملل
 مهزتسي نأ ناطيشلا عيطتسي الو ‹ ناطيشلا ءادنل نوتفتلي الف « ىقثولا ةورعلاب نوكسمتسي
 هيلإ ةبسلاب هديك نأ ملعيو « ىقثولا ةورعلاب كسمتسا نم ىلع ردقي ال هنأل . . اهنم

 ىلع نزحت الف - ملسو هيلع هللا للص - لوسرلل هجوم باطخلو - رفك نم امأ ! فيعض

 كلذ هعفني الف « « ظيلغ » باذعب هباسح هيفومف هبر ىلإ عجار هنإ . بيرق هدمأ نإ .. . هرفك
 ! ايندلا ىف هل حيتآ ىذلا ليلقلا عاتملا



 تاذب ميلع هللا نإ . اولمع اب مهتبننف مهعجرم انيلإ . هرفك كنزجي الف رفك نمو »

 . « ظباغ باذع ىلإ مهرطضن مث ًليلق مهعتمن . رودصلا
 بغرب مث باذعلا ىري ىذلا اذ نمو ! نيراتخ باذعلا لإ اوبهذي نل مهف . . مهرطضن

 ! « ظيلغ » باذع هنإ مث ! باهذلا ىلإ مهرطضي اًعفد هيلإ نوعفدي مهنكلو !؟ هيف لخدي نأ

 « ظيلغلا » باذعلاو - هللا نم ءالمإ- ضرألا ىف هب نوعتمتي ىذلا ميعنلا نيب ةحضاو ةقرافل او

 ! كانه مهرظتني ىذلا

 . «! هللا نلوقيل ضرالاو تاوامسلا قلخ نم : مهتلأس نئلو »

 ىشنت أال ىتلا ةتيملا ةدرابلا ةينهذلا ةفرعملا اهنكلو ! قلاخلا وه هللا نأ نوفرعي مهف نذإ

 ! « نوملعی ال » مهو . . ءاوس لهحلاو مهتفرعمف مث نمو . . اولس الو اروعش
 . !٠ نوملعي ال مهرثكأ لب . هلل دمحلا لق »

 ةرجش نم ضرالا ىف ام نأ ولو . ديمحلا ىنغلا وه هللا نإ . ضزألاو تاواسلا ىف ام هلل »

 ام . ميكح زيزع هللا نإ . هللا تاملك تدفن ام رحب ةعبس هدعب نم هدمي رحبلاو < مالقأ

 ىف ليللا جلوي هللا نأ رت ملأ . ريصب عيمس هللا نإ . ةدحاو سفنك الإ مكثعب الو مكقلخ

 مب هللا نآو ؟ یمسم لجأ ىلإ یرجم لک رمقلاو سمشلا رخسو ؟ لیللا یف راهنلا جلویو راهنلا
 ىلعلا وه هللا نآو لطابلا هنود نم نوعدي ام نأو قلا وه هللا نأب كلذ !؟ ربح نولمعت

 لکل تایآل كلذ یف نإ ؟ هتایآ نم مکیریل هللا ةمعنب رحبلا ىف ىرجت كلفلا نأ رت لأ . ريبكلا

 ربلا ىلإ مهاجن الف نيدلا هل نيصلخ هللا اوعد للظلاك جوم مهيشغ اذإو . روكش رابص

 . « روف راتخ لک الإ انتایاب دحج امو . دصتقم مهنمف
 نيبذكملل ةشقانم ةقيقحلا ىف هنكلو . . اًعيج سانلل ٌماع اهلك تايآلا هذه ىف ثيدحلا نإ

 . . انءابآ هيلع اندجو ام عبتن لب « نولوقيو هللا لزنأ ام اوعي نأ نوضفري نيذلا « نيركنلا

 ؛ اونمؤيو - نيرضاحلا- سانلا ةيقب عنتقيل ! اًيبايغ نوشقاني نإ ! مه اهيف نوكرتشي أال ةشقانم
 نكلو ! نيعمتسملا نيب اًعطق نودوجوم مهف - نوبذكلا- مه امأ . اًنايإ مهنم نونمؤملا دادزيلو

 مدقيو ‹ مهتيضق ضرعي ىأ . . اًببايغ  انلق اک ۔ مھشقانیو ‹ مهدوجو لهاجتي قايسلا

 قرط نم ةقيرط كلتو . مهيلإ رشابم مالك هيجوت نود « اهيلع ةعطاقلا ةمساحلا دودرلا
 لقألا ىلع نيدناعملا ءالؤه ضعب نأ اهتجيتل نم نوكي ! رمثم ىوبرت لوعفم تاذ هيجوتلا

 ! تاذلاب وه هيلإ ةهجوم تسيل ماهتالا عبصا نأ مادام « قحلاب عنتقيو « ىلخادلا هفقوم ريغي
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 . «ديمحلا ىنخلا وه هللا نإ . ضرألاو تاوايسلا ىف ام هلل »

 ىتلا ةدرابلا « ممتامولعمك ١ سيل هنإ . . ةيناميإ رعاشم ئشني نأ هب داري ريرقت اذهو

 سيسأت وه انإو « ! هللا نلوقيل ضرألاو تاوامسلا قلخ نم مهتلأس نثلو ١ : اهنوملعي
 . ةخسارلا ةحيحصلا ةديقعلا ءانبل « ديدج

 تدفن ام رحبأ ةعبس هدعب نم هدمي رحبلاو < مالقأ ةرجش نم ضزألا ىف ام نآ ولو »

 . « میکح زیزع هللا نإ . هللا تاملک

 ! اهالمتي نآ لايغلا لواحب ةحئار ةروص اہغإ
 ! ةعباتملا نع ليلق دعب فكيسو . . اّدبأ كلذ عيطتسي نل هئأل « لواحي » لوقن

 ىلع ىتأت ىتح ةرجش ةرجش اهنم عزتنت « ضرألا لك ىف كلايخب فوطت نأ برجف الإو
 . مالقأ نم اهنم عنصي نأ نكمي ام ةرجش لك نم عنصت مث « راجشآ نم اهيف ام لک
 ةعبس هءارو الإ « هدحو سيل رحبلا نأ دجن مل . . ةباتكلل اًدادم هلعجنف « رحبلا ىلإ ءىجت

 . هد رحب

 تارجش عضب ىفتكا دق كلايخ نإ مأ !؟ اهيصحتو ةروصلا بعوتست نأ تعطتسا له

 ؟ هلك دادمتسالل ازمر رحبلا ىف مالقألا سمغ نم تارم عضبو « هلك رجشلل امر

 يمنصيو ؛ اتيج راجشألا ملقب عساولا فاوطلا كلذ كلايخ فوطي نأ دعب اذام مث

 ؟ رحب ةعبس هءارو ىذلا رحبلا نم هدادم دمتسيو « اًمالقآ

 . !٠ هللا تالک تدفن ام »

 ىنهذلا ريبعتلا اذه له نكلو . . ىصحت ال ثيحب ةرثكلا نم هللا تاملك نأ ىنعملا نإ

 دادملاو مالقألاو راجشألل ةعدبملا ةروصلا كلت هكرحت ام كسفن نم كرحب ىديرجتلا

 !؟ . .راحبلاو

 « نادجولاو لابخلا هالمتي « ةحاسملا عساو ايس ىنعملا ىطعتل ةروصلا نإ ! كش الب الك
 الب كانه ىهتنيو « نهذلا ىف ىديرجتلا ىنعملا دكري اك اذکار یقہی الو « وحصیو كرحتيف

 ! كارح

 ؟ هللا تایلک امو

 . فورعمو يصحو ددح ظافلألا ددع ثيح نم هنكلو . هللا مالك نم عبطلاب نآرقلا نإ

 قوفو ءاصحإإلا قوف « رخآ اًئيش دوصقملا نوكي نأ دبالو . دوصقملا وه نذإ اذه سيلف

 . .رصحلا
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 ىتلاو “« ردقب هانقلخ ءىش لك انإ » : ءايشألا اہم قلخم ىتلا هرادقأ یه هللا تالک نإ

 . دحق ال یتلا هتردق لئالد یهف . نوکیف : نک ءیشلل اہب لوقی

 . دفنت الو ىهتنت ال ىتلا ةيدبألا . . ظوفحملا حوللا ىف ةيلزألا هتئيشم ىه هتاملكو

 رحبلا دقني امنإ . . رحبأ ةعبس هدمت ىذلا رحبلا اهتباتكل ىفكي الر « دعلا اهيصحم ال كلذلو

 . تاملكلا دفنت الو

 . « ميکح زیزع هللا نإ »

 : ةيالا هذه ٌدحت ال ىتلا هتردق نمو

 . ( ريصب عيمس هللا نإ . ةدحاو سفنك الإ مكثعب الو مكقلح ام »

 نع مهدصت ةبقع مهسفنأ مامأ اوعضيو « نيكرشملا لغشت ىتلا ةيضقلا ىه هذه نإ
 اذإ مكتبني لجر ىلع مكلدن له : اورفك نيذلا لاقو » ؟ تومي نم هللا ثعبي فيك ! نامیإلا

 لاقف . . "١ « !؟ ةنج هب مأ ابنك هللا ىلع یرتفآ !؟ دیدج قلحخ یفل مکنإ قزم لک متقزم

 . « ! ديعب عجر كلذ !؟ ابارت انکو انتم اذإأ ! بيجع ءىش اذه نورفاکلا

 ديعي نأ ىلع رداق ةرم وأ قتاخ ىذلا نإ ممه لوقي ةريثك عضاوم ى مهيلع دري نآرقلاو
 لئم ا هلو ! هيلع نوه وهو هديعي مث قلخلا أدبي ىذلا وهو ١ : ! هيلع نوهأ وه لب . قلخل ا
 ضزألاو تاوامسلا قلخ ىذلا سيل وأ « ميكحلا زيزعلا وهو ضرألاو تاوامسلا ىف ىلعألا

 نك هل لوقي نأ اًتيش دارآ اذإ هرمآ انإ . ميلعلا قالغا وهو ! ىلب ؟ مهلثم قلخ نأ ىلع رداقب

 . «  نوعجرت هیلإو ءیش لک توکلم هدیب یذلا ناحبسف . نوکیف
 اذه ىف الإ نآرقلا ف درت ل ةيضقلل ىرخأ ةروصب مهئجافي ناقل ةروس ىف انه هنكلو

 : عضوملا

 . « ريصب عيمس هللا نإ ! ةدحإو سفنك الإ مكعب الو مكقلح امو »

 نم نييالملا نييالم . . مهلك قلغلا ءالؤه ! سوفنلا رهبتو اًقح نادجولا زب ةأجافم ىهو

 !؟ ةدحإو سفن قلخك مهقلخ . . لايجألا رادم ىلع رشبلا

 ءاشنإ ىف انلثم بعتي ال - هناحبس - هنإ ! نوکیف نک ءیشلل لوقپ هنأل ! كش الو معن

 نأ ىوتسيف ! نوكيف . . نك . . قلا متي ةئيشملا هجوتب الإ! ةعطق ةعطق هبيكرتو ءىشلا

 الو بعت الب . . ةدحاو ةقيرطب متي امهالك ! نييالم ةدع نوكي وأ اًدرغم اًدحاو اًقلخ نوكي

 . ۲ : قةروس(۳) . ۷-۸ : بس ةروس( ۲ ) . ٤۹ : رمقلا ةروس ( ۱ )

 . ۸۱-۸۳ : سي ةروس (9) . ۲۷ : مورلا ةروس ( ) ٤
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 . « ميظعلا ىلعلا وهو |مهظفح هدوئي الو ضزألاو تاوامسلا هيسرك عسو ١ : دهج

 بجعنف دوعن « ةحضاولا ةقيقحلا هذه نيبتنو « ةروصلا هذهب رمألا انل حضتي نيح هنإو
 !! انسح ىلع ةديدج ةيضقلا نأك « ةيَالا هذه انتأجاف نيح انبجعع فيك ! انسفنأل

 ىف درغملا قلخلا نأ مهوتن _ دحت ال ىتلا هللا ةردقب انناميإ عمو -انم ىعو ريغب -اننإ . . معن
 رخب -اننأل ! ةدحاولا ةظحللا ىف ىعا جلا قلخلا نم رسيأ ةيلاوتملا نينسلا نم فولألا تام

 نأ  ًالثم - انيلع ريسيلا نمف ! ةدودحملا ةليئضلا ةيرشبلا نحن انتردق ىلع سيقن - انم ىعو
 ةعفد اهلك فلألا ئشنن نأ ام . قباط دعب اًقباطو « تيب ءارو اًنيب « ةنس ىف تيب فلأ ینہن

 هلوق عمسن نيح ةلهو لوأل ًاجافن ىعاولا ريغ سايقلا اذمبو ! ليحتسم اذهف ةظحل ىف ةدحاو

 هذه ىلإ ظقيتن نيح هوتل لوزي انبجع نكلو ! ةدحاو سفن قلخك اهلك سفنألا قلخ نأب ىلاعت
 . . نوكيف نك ءىشلل لوقي هللا نأ : ةقيقحلا

 !؟ ةقيقحلا لإ ظقيتنو بجعلا انم لوز نأ دعب ىتح نادجولا نم ةزهلا لوزت وأ . . نكلو

 هتردقو « هلالجو هللا ةمظع ماودلا ىلع رعشتسنلو ! ىقبتل تدجو ةزملا هذه نإ ! الك

 ! دت ال ىتلا
 ةرجش نم ضرألا ىف ام نأ ولو » : ىلاعت هلوقب ةمخضلا ةأجاغملا هذه قايسلا دهمي رل وأ

 . «!؟ هلا تایلک تدفن ام رحب ةعبس هدعب نم هدمی رحبلاو « مالقأ

 قلخك _ ةظحل ىف _ ةددعتملا سفنألا قلخ نأ : ةقيقحلا هذه ىلإ نادجولا نئمطي نيحو

  ةظحل ىف _ اهلك سفنألا ثعب نأ : ىرحألا ةقيقحلا لبقتل اًنيهم نوكي « ةدحاولا سفنلا

 ! نوكيف . . نك : ةدحاو ةقيرطبو . . ةدحاو سفن ثعبك

 : سفنلا ىف اخوسر ةزجعم ا ةينابرلا ةردقلا ةقيقح ديزت ىرخأ تايآ مث

 لك راو سسشلا رخسو ؛ ليلا نراها جربو راها ف ليلا جلي ا نأ رت أ

 نوعدي ام نأو < قحلا وه هللا نأب كلذ ؟ ريخ نولمعت اهب هللا نو ٤ ىمسم لجأ ىلإ یرچ

 . « ريبكلا ىلعلا وه هللا نأو « لطابلا هنود نم

 قسغو ليللا قسغ ىف اًيموي اهدهاشن ةرهاظ ليللا ىف راهنلا جولوو راهنلا ف ليللا جولوو

 اإو .. رحآلا ىلع امهدحأ بلغي ىتح اردت مالظلاو رونلا لحادتي ثيح « رجفلا
 ليللا ةرهاظ نأ انملعي ملعلاو .. دحت ال ىتلا هللا ةردق ىلع ةلادلا بئاجعلا نم ةبيجعل

 ةرهاظ تسيل ىهف . . ماظن نم هيلع ىه ام ىلع ةيسمشلا ةعومجملا عامتجا اهؤشنم راهنلاو
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 انقوذت نادسفي ةداعلاو فلإلا نإف كلذ عمو . . ةينوك اهنكلو « ضزألا طي ىف « ةيلع »

 ةعاسلاب _ اًيكلف - اهبسحن نأ نكمي ثيحب اهماظتنا ةقدل ةصاخو « ةمخضلا ةبيجعلا هذه

 ةيناثلا نم فلآ ةئام ىلع ءزجب لب . . ( ةيناثلا نم نيتس ىلع ءزج ) ةثلاثلاو ةيناثلاو ةقيقدلاو

 -اهيلإ انرظت ولو . اهيلع دلبت انسح نأل انسح ىلع ةنيه رت كلذ عمو ! ىنورتكلإلا باسحلاب

 ال انسح ىف ةديدج تلظل « ةزجعملا ةينابرلا ةردقلا لئالد نم ليلد اأ ىلع - ىغبني اک

 . هتردقو هللا ةمظعب انروعش ماودلا ىلع اهعم ددجتلو « فلإللا اهدسفي

 . اهتلالد ىلإ انظقويو « اهيلع اندلبت انع َبهْذْيل « اهيلإ انتفلي لاح ىأ ىلع نآرقلاو

 ريخستو ليللا ف راهنلا جاليإو راهنلا ىف ليللا جاليإ نإ . . ةظحل قايسلا انفقوتسيو

 رظنلا فرصب « نيكرشملا برعلا كئلوأ دنع ةملسمو « ةمولعمو ةرهاظ تايآ رمقلاو سمشلا

 . كيرش نود دحاولا هاب نايإلا وهو ىعيبطلا اهاضتقم ىلإ - مهسح یف _اھتیدآت مدع نع

 ىف ميلستلا نم ةجردلا تاذ ىلع نكي ملف « ريبخ نولمعت ايب هللا نأو » : لاعت هلوق امآ

 مکلذو . نولمعت امن ابثک ملعی ال هللا نآ متننظ نکلو . . » : مهنع یکج نآرقلاف ! مهسح

 نوبسحي مآ » : مهنع لاقو «  نيرساخلا نم متحبصأف « مكادرأ مكبرب متننظ ىذلا مكنظ

 مہنإ الآ ١ : كلذك لاقو " « نوتکی مہیدل انلسرو ! یلب ؟ مهاوجنو مهرس عمسن ال انآ

 هن نونلعی امو نورسی ام ملعی مہایث نوشغتسی نیح الآ !! هنم اوفختسیل مهرودص نونشی

 . ” « رودصلا تاذب ميلع

 انلق اك قايسلا نكلو . . ريبخ نولمعي اهب هللا نأب ميلستلا مامت نيمّلسم نذإ اونوکی ملف
 . رث مآ » : ةماع نيعمتسملا بطاخي انإ . . ةرشابم مهشقاني الو « مهدوجو لهاجتي
 قوسي كلذ لجأ نمو . . مهنايعأب مهبطاخب ال نآلا هنكلو « نيعمتسملا نيب نل نيبذكملا نإو
 مأ « اب نیمّدسم مه اوناک ءاوس . . ةقيقح اهفصوب « ريبخ نولمعت اهب هللا نأو » ةقيقحلا هذه

 ! نيعمتسملا نيب نم مهدحو نينمؤملا مه اهب نومّلسملا ناك

 : دیکوتلل یرخآ تایآ مث

 لكل تايال كلذ ىف نإ ؟ هتايآ نم مكيريل هللا ةمعنب رحبلا ف ىرجت كلفلا نأ رت لأ »

 . ( روکش رابص

 ام لول منت نأ نكمي ناک ام « ةزجعما هلا تايآ نم ةبال رحبلا ىف كلفلا نايرج ىف نإو
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 ىهف . . ضزألا اهنم فلأتتو نوكلا اهنم فلأتي ىتلا ةفلتخملا داوملا ف صاوخ نم هللا هعدوأ

 ءىش لك قلخ ىذلا « هناحبس رداقلا هللا ةردق نم ةئشان دوجولا اذه ىف رخآ ءىش لكك

 هل رسييل ناسنإلا ىلع اهب هللا معنأ ىتلا « ىصعحت ال ىتلا معنلا نم ةمعن ىهو . .رادقمب

 . . ىضزالا بكوكلا ىلع هتايح
 . ةيالا هذه دنع نيتفقو فقن مث

 . .  هتايآ نم مكيربل هللا ةمعنب رحبلا ىف ىرجت كلفلا نأ رت ملأ »

 هنم اوجرختستو اًيرط ال هنم اولكأتل رحبلا رخس ىذلا وهو :١ لاق عضومل ا اذه ريغ ىفو

 : لاقو"” « نورکشت مکلعلو هلضف نم اوغتبتلو هيف رخاوم كلفلا ىرتو « اهنوسبلت ةيلح

 ىذلا مكبر ١ : لاقو" « نوركشت مكلعلو هلضف نم اوغتبتل رخاوم هيف كلفلا ىرثو . .»

 . " « حر مكب ناك هنإ هلضف نم اوغتبتل رحبلا ف كلفلا مكل ىجزي
 نآكف « هتايآ نم مكيريل هللا ةمعنب رحبلا ىف ىرجت كلفلا نأ رت ملأ » : لوقيف انه امأ

 ىف ىرجت كلفلا نوكت نآ نيب لاحلا ةعيبطب ضراعت الو . . هتايا نم مكيري نأ وه انه فدملا

 : ناتلماکتم كلتو هذهف . . هتايآ نم مكيريل ىرجت نوكت نأ نيبو « هلضف نم اوغتبتل رحبلا
 مكلعل ١ : تالاحلا عيج فو .. ٠ هتایا نم مکیریل » اًضیأو « هلضف نم اوغتېت (

 عضاوملا ىف ىتأي ىذلا « رحبلا ىف كلفلا ءارجإ نأ انه رظنلا تفلي ىذلا نإ . «نوركشت

 قيلعتو « ةيأ مهبلط ددصب انه ىتأي « ركشي هلعل ناسنإلا ىلع هللا معن ديدعت ددصب ىرحألا

 رابص لكل تايآل كلذ ىف نإ » . . ةيآ اهفصوب درت انهف . . ةيآ مهيلع لزنت نآب مهناميإ

 كلذبو « هللا ةمعنب » ةملك ىف قايسلا ىف انًكضتم هللا لضف نم ءاغتبالا ءىجمو . . «روكش

 . ةيآ مهبلط ىلع درلا ددصب هنأل « ةصاخ ةفصب ةيآلا زربي هنكلو اهلك رومألا قايسلا ركذي
 . . ميركلا نآرقلا ى « ىنفلا ١ قيسنتلا عئادب نم كلذو

 . «روكشرابص لكل تايآل كلذ ىف نإ » : ىلاعت هلوق دنعف ةيناثلا ةفقولا امأ

 ركشلا نيب نآرقلا ةيوست انب رم دقو . . دبعتم نمؤم لكل تايآل كلذ ىف نإ : دوصقلاو

 نايا ةفدارم « ربصلا ىه ةديدج ةفص ءىجت انهو . . نايإلاو ركشلا نيبو « ةدابعلاو
 . . ةدابعلاو

 ةرفغم مه كئلوأ تاحلاصلا اولمعو اوربص نيذلا الإ ١ : ىلاعت هلوق رخ عضوم یف ءاج
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 لوقي نأ ةداعلا ترج ثيح « هيلع اليلدو « ناميإلا ناكم ربصلا عضو (نأكف “« ريبك رجأو

 . « .. تاحلاصلا اولمعو اونما نيذلا » : نارقلا

 ةبسانمب نآرقلا ىف ىرخأ ةرم دري « روكش رابص لكل تايآل كلذ ىف نإ » ريبعت نكلو

 نكسي اشي نأ « مالعألاك رحبلا ىف راوجلا هتايآ نمو » : كلذك رحبلا ىف نفسلا نع ثيدحلا

 . « روکش رابص لکل تایآل كلذ یف نإ . هرهظ ىلع دکاور نللظیف حیرلا

 . . ركشلاو ربصلا : نيتفصلا نيتاه نيبو رحبلا ىف رفسلا نيب ةنيعم ةقالع كانه انأكف

 كلفلا ءارجإ ىف ةينابرلا ةيآلا مظعب سحب ىذلاوه روكشلا رابصلا لعجي كلذ لجأ نم انأكو
 - كلغلا تاجرو ةفصاعلا حيرلاو رداملا جوملا ىف : هلاوهأب رحبلا ىفف . . هللا ةمعنب رحبلا ىف

 -رفاكلا ىتح ۔ناسنإلا اجلي هلك كلذ طسو ىف . . مويلا أشنت ىتلا نفسلا مخضأ ىتح

 ! هللا ىلإ
 . !٠ نيدلا هل نيصلخغ هللا اوعد للظلاك جوم مهيشغ اذإو »

 : ةاجنلا دنع هللا ركشي مث « لولا ىلع ربصي ىذلا وه طقف نمؤملا نكلو

 . « روفك راتخ لك الإ انتاياب دحجب امو . دصتقم مهنمف ربلا ىلإ مهاجن الف . . »
 ‹« ةاجنلاب هللا ةمعن ىسني ! ىسني ربلا ىلإ هلوصو درجمب هنإف ررفكلا " راتخلا امأو

 ىف متنک اذإ یتح « رحبلاو ربلا ىف مكريسي ىذلا وه » ! هتبرک تقو یف هللا اعد هنأ یسنیو

 ناكم لك نم جوملا مهءاجو « فصاع حير اهتءاج اب اوحرفو ةبيط حیرب مہب نیرجو كلفلا

 نم ننوكنل هذه نم انتيجنأ نئل : نيدلا هل نيصلخ هللا اوعد مهب طيحأ مهأ اونظو
 رضلا ناسنإلا سم اذإو » “ « ! قحا ريغب ضرألا ىف نوبي مه اذإ مهاجنأ الف !نيركاشلا

 . « ! هشم رض ىلإ انعدي ل نأك رم هرض هنع انفشك الف « ئاق وأ اًدعاق و هحل اثاعد

# ¥ 

 : ريثأتلا ديدشلا رثؤملا ةروسلا ماتخ ءىجي ةياهنلا ىو
 نع زاج وه دولوم الو هدلو نع دلاو ىز ال اموی اوشخاو مكبر اوقتا سانلا ایا ای »

 هللا نإ . رورّعلا هللاب مكنرخي الو « ايندلا ةايحلا مكنرغت الف « قح هللا دعو نإ . اًتيش هدلاو

 ‹اًدغ بسكت اذام سفت ىردت امو « ماحزألا ىف ام ملعيو ثيغلا لزنيو ةعاسلا ملع هدنع

 . « ريبخ ميلع هللا نإ . توت ضرأ یاب سفن یردت امو

 . ۳۲-۳۳ : یروشلآ ةروس (۲) . 11 : دوس ةروس ( 1 )

 . ردغلا حبقأ رتخلاو . ردغلا نم-رادغ : ىنعمب راح (۳)
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 !؟ رثأتي نأ نود ماتخلا كلذ ارقي نأ ناسنإلا عيطتسي له

 نع زاج وه دولوم الو هدو نع دلاو یزجب ال اًموی اوشخاو مکبر اوقتا سالا اأ ای »
 . ( اًئيش هدلاو

 ىف داصأت اهدشأ نمو « ةفاك ةيرشبلا تاقالعلا قمعأ نم ىه ةونبلاو ةوبألا ةقالع نإ
 . دلو ىدغفي دلاولا وه كلذ ناك امبرف « دحأل ءادف هسفن مدق اًدحأ نآ نأ ولو . سفنلا
 ءاهلك تاقالعلا ككفنت بيهرلا مويلا كلذ ىف . . كانهف كلذ عمو . . هدلاو ىدفي دلولا
 ١ برق اذ ناک ولو ءیش هنم لمح ال اهل ىلإ ةلقثم عدت نإو » . . كلذك ءادفلا ىفتنيو
 .'"«هینغی نأش ذئموی مهنم یرمآ لکل« هینبو هتبحاصو « هیبأو همأو « هیخآ نم ءرملا رفي موي «

 ! ةبهر ةيأو مويلا كلذ ىف لوه ىأف

 نإ نحتسب الا ؟ تدع هل دیو هاسح ناسنإلا لمسی نآ بیر یا كلذ تحتسيالا
 ؟ هللا ةعاطب الإ ةاجن الو ؟ هلوه نم ةاجنلا ىلع لمعيف ٠ه

  . NS«رورغلا هللاب مكنرغي الو « ايندلا ةايحلا مكنرغت الف .

 اوبذكت مل وأ هب متبلک ! قح هنإ . . لوما كلذ لك هيف ثدحم ىذلا بيهرلا مويلا اذه نإ
 مكدصي ىذلا فئازلا لئازلا عاملا كلذ مكنرغي ال . . ايندلا ةايحلا مكنرغت الف | قح هنإ . .
 كلذ نسم ةدحاو ةظح قحتسي ال « هيف ام لكب « هلك هنإ . . هللا لبس نع هيلع صرحل ا
 هتبحاصو لجرلا نيبو هيبأو دلولا نيب لصفيف « « مويلا كلذ ىف سانلا فلي ىذلا بيهرلا لوه

 . «رورَغ» هنإ . . للاب ناميإلا نع مكدصيف « مكعدخي ىذلا ناطيشلا مكنرغي الو | هينبو
 ضزألا ىف مه نيزي نأ . . ايندلا ةايحلا عاتمب مهرغي نأ . . مدآ ىب نتفي نأسب دعوت دقل
 ( نیرکاش » اونوکی الو ‹ مهقلاخو مہر اوسنیو مہتاوهش حم سانلا قاسنیل

 ؟ ةيآلا هذه ىف نيعم وجب رعشت الآ

 اہ ظعو ىتلا « ةظعوملا » وج هتاذ وه هنأ سحت الأ . . نكلو ! كش الب نيزح وج هنإ
 ١ ! ؟ هنبا ناقل

 ؟فالتو هذه وج نیہ قسانتلا سحت له . . ةیآلا هذه للدعم ىرخأ ةرم ةظعومل ا ارقا
 ‹ هدلو نع دلاو ىزجم ال » : باسحلا موي لئاملا لوشا فصو ىف دلاولاو دلولا راتحخا مث

 ناقل هيف ءاج ىذلا ةروسلا وج عم اًقيسدت هيف سحت الآ « اًئيش هدلاو نع زاج وه دولوم الو
 !؟ ىرخأ ةيحان نم هيدلاوب ناسنإلا ةيصوتو « ةيحان نم هنبا ظعي وهو

 . ۳۷.٤ : سبع ةروس ( ۲ ) . ۱۸ : رطاسف ةروس ( 1)

114 



 ؟ دصق رغب ىتأي قيسنتلا كلذ نأ نظت لهو

 : ةريحألا ةيآلا هذه مث

 اذام سفن ىردت امو . ماحزألا ىف ام ملعيو « ثيغلا لزنيو « ةعاسلا ملع هدنع هللا نإ »

 . « توت ضر یاب سفن یردت امو . ادغ بسکت

 . . بيغلا ملعب هللا صاصتخا ركذت اهنإ

 نم ةبح لاقثم كت نإ ابنإ ىنب اي ١ : لبق نم ةروسلا ف ءاج ام عم اًقسانت اهيف ىرت الآ

 . . ريبخ فيطل هللا نإ . هلا اہ تأ ضرألا یف وا تاواسلا یف و ۃرخص یف نکتف « لدرخ

 ؟ ماتخا ىلإ ءدبلا نم ةروسلا لمشي دحاو جيسن وه اهنأك

 ؟ سفنلا زه مك . . اهتاذ ىف ةيآلا مث

 ء هتاذ ىف رثؤمل ةروسلا هب متخت ىذلا بيغلل هللا ملع « تاليصفت » نم دشحلا اذه نإ

 وهو هنكلو .. بيهرلا مويلا كلذ لوه نع ثدحتت ىتلا ةقباسلا ةيآلا وج يف ةصاخو

 ىلع ايداع رمي دق « ماحرألا ىف ام ملعو ‹« ثيغلا ليزنتو « ةعاسلا ملع نع ثدحتي

 هلوق ىلإ ءاج اذإ ىتح . . بسحف قيقدلا لماشلا هللا ملع ىف لمأتلا اهيف ريثي «سفنلا

 لک تجترا « توت ضرأ یاب سفن یردت امو اًدغ بسکت اذام سفن یردت امو ١ : یلاعت

 . . ريثأتلا نم وجنت نآ سفن عطتست ملو . . سفن

 ىلا سفنلا هذه ىف ةلخاد ىه سفن لكو . . اهقالطإ ىلع سفن « سفن ىردت امو »

 یردت له ؟ ادغ بسکت اذام سفن یردت له : هلوح ناسنإلا رظنیو . . ةيَالا اهنع ثدحیت

 !؟ توت ضرأ یاب سفن

 یردت نأ سفن لک قوش امو . . اًدغ بسکت اذام یردت نأ سفن لک قوش امو ! الک

 . توت ضرأ یأٻ

 املك هل جترتو . . اهقامعآ ىف بولقلا هب قلعت ىذلا . . راتسألاب فلغملا بيخلا هنكلو
 هفرعي ىذلاو . . ناكم لا لوهجملا « ةعاسلا لوهجملا « توملا ركذ ايلكو . . لوهجملا دخلا ركذ

 . . ( ريبخ ميلع هللا نإ . . هدحو هللا

 اهيف ظعي ىتلا ةروسلا متخت . . ريثأتلا قيمعلا رثؤملا نحللا اذه ىفو . . ةظعوملا وج ىفو
 ! ةيرشبلا لك اهيف هللا ظعيو . . هنبا نامقل
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 رتطاف ةة روس

 ےیلارمقلا طن

 ثالثو ىنثم ةحنجأ ىلوأ السر ةكثاللا لعاج ضإألاو تاواسلا رطاف هل دمحلا »

 ةمحر نم سانلل هللا حتفي ام . ريدق ءىش لك ىلع هللا نإ « ءاشب ام قلا ىف ديزي . عابرو

 سانلا امآاي . ميكحلا زيزعلا وهو « هدعب نم هل لسرم الف كسمي امو « اه كسم الف

 وه الإ هّلإ ال ؟ ضرألاو ءامسلا نم مكقزري هللا ريغ قلاخ نم له : مكيلع هللا ةمعن اوركذا

 اأ ای . رومألا عجرت هللا إو « كلبق نم لسر تبذك دقف كوبذكي نإو ! نوكفؤت ىف

 مكل ناطيشلا نإ . رورغلا هللاب مكنرغي الو « ايندلا ةايحلا مكنرغت الف قح هللا دعو نإ سانلا

 باذع مه اورفك نيذلا . ريعسلا باحصأ نم اونوكيل هبزح وعدي |هنإ « اودع هوذختاف ودع
 هارف هلمع ءوس هل نيز نمفأ . ريبك رجأو ةرفخم مه تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلاو ديدش
 نإ . تارسح مهيلع كسفن بهذت الف « ءاشي نم یدو ءاشي نم لضي هللا نإف !؟ انسح

 . « نوعنصي ايب میلع هللا

 نوبذكي نيذلا نيبذكملا نعو « ةديقعلا نع ثدحتت - ةيكملا روسلا لكك - ةروسلا

 ةقيرطو ‹« صاخلا اهوج ةروس لكل نكلو . . ءازجلاو باسحلاو ثعبلاو ةلاسرلإو ىحولاب

 . ةصاخ-ااهضرع

 ( . ٠ . . ضأألاو تاوامسلا رطاف هلل دمحلا »

 : نآرقلا ىف ةروس نم رثكأ ىف هلل دمحلاب حاتفتسالا ءاج دقلو

 مهرب اورفك نيذلا مث . رونلاو تالظلا لعجو ضزألاو تاوامسلا قلخ ىذلا هلل دمحلا ١
 . ۲ نولدعی

 . " « اًجوع هل لعب ملو باتكلا هدبع ىلع لزنأ ىدلا هل دمحلا »

 ميكحلا وهو ةرحالا ف دمحلا هلو < ضرألا ىف امو تاوامسلا ىف ام هل ىذلا هلل دمحلا ١

 . ۲ ریبخلا

 . ١ : اس ةروس (۳) . :١ فهكلا ةروس ( ۲ ) . ١ : ماعنألا ةروس )١(
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 نأ اهاضتقم ناك ىتلاو « ناسنإلا ىلع اهمعنأ ىتلا همعن ىلع هللا دح ىلإ وعدت اهلكو

 . . ركشي الف ناطيشلا عبتيو « معنملا هللاب رفكي نأ ال « نمؤيو ناسنإلا ركشي

 هتدابعو هدمه یغبنی یذلا للاب رکذت ةروس لك نإف < هللا دمحب حاتفتسالا لثامت عمو

 . ةفلاسلا تايالا صوصن نم رهاظ وه اك « ىرحألا نع اهب زيمتت ةصاخ ةروص ىف « هركشو

 « ضرألاو تاواسلا رطاف » هنآب ىلاعتو هناحبس هللا فصوب قايسلا زيمتي رطاف ةروس ىف انهو

 . « . . السر ةكئالم لا لعاج » هنأو « قباس لاثم ريغ ىلع ةرم لوأ اهعشنم ىأ

 ثالثو ىنثم ةحنجأ ىلوأ السر ةكئالملا لعاج « ضإألاو تاوايسلا رطاف هلل دمحلا

 . ؟ريدق ءىش لك لع هللا نإ . ءاشي ام قلخلا یئ دیزی . عابرو

 لسر تبذك دقف كوبذكي نإو » . . نيبذكملا ىلع درلل ةمدقملا وه ذاحألا حاتفتسالا اذه

 . ...٠ كلبق نم
 انه ةكئاللا ركذ نأ كش الو . . ازه نادجولا زيو ةلهو لوأل سحلا عوري حاتفتسا وهو

 دحي ال ىتلا ةزجحملا هللا ةردق ىلإ علطتملا « هلل دمحلاب عشاخلا وحلا اذه داجبإ ىف كراشي ام

 ( . ءىش اہتردق

 هيلع ليربج لاسرإب نوبذكي نيذلا نيبذكملا ىلع درلا قايسلا دصاقم نيب نم نأ كش الو

 ةكئالملا لعاج » : لاق كلذلو « - ملسو هيلع هللا ىلص - لوسرلا ىلإ ىحولاب مالسلا

 بيذكت نع رظنلا فرصب « سفنلا ىف هرشت ىذلا وحلاو « اهتاذ ىف ةروصلا نكلو « . .السر

 ‹ فيفش قلخ ةكئالمل اف . . هللا ةردقب لعفنيل نادجولا كرحت « ةذاخأ ةروص ىه « نيبذكلا

 ماع مهأ ديزت انه ةروسلا نكلو . رونلا نم ةفيفش ةقيقر فايطأ ةروص ىف تاد ناسنإلل لثمتي

 ‹ ةحنجلالا ةثالثلا ىوذ نم مهضعبو « نيحانجلا ىوذ نم مهضعب « تائيملا ددعتم عساو

 هذه وأ  ةروصلا هذه ىلع ناسنإلا مهروصتي نيحو . . ةحنجألا ةعبرألا یرذ نم مهضعبو

 نادجولا لعفني نيحو « هللا دمحب حبست ةدعاص ةطباه « رونلا نم اًقايطأ - ةددعتملا روصلا

 ىف ةقيقحلا هذهب قايسلا ءىجي « عابرو ثالثو ىنثم » ةحنجألا ىلوأ نم روصلا كلتب

 ىلثملا دنع نادجولا ىف فقت الو ‹ ةروصلا حسفتف « ءاشي ام قلخلا ىف ديزي ١ : اهعضوم

 ةروصلا حسفلت نإ . . هذه ةددعتملا مهروصب « مهسفنأ ةكثالملا دنع الو « عابرلاو ثالثلاو

 الو « دودح اهدحت ال « ءاشت ايب « قلخلا ١ ىف ديزت ىتلا ةردقلاو « هلك « قلخلا » لمشتف

 ١ ريدق ءىش لك ىلع هللا نإ » ىلاعت هلوق ىلإ قايسلا عم نادجولا لصو اذإف . . زجع اهفقي

 ةمظعب روعش نم هقحتست اب اب لاعفنالاو « ةلئاما ةقيقحلا هذه ىقلتل لعفلاب أيت دق ناك
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 هجوتيو « ةعاطلاب هجوتيو « دمحلاب هلل بلقلا هجوتي نأ ىعدتست ىتلا « هلالجو قلاحلا
 . . نایاب

 وهو « هدعب نم هل سرم الف كسمي امو « امن كسم الف ةحر نم سانلل هللا حتفي ام »

 .  ميكحلا زيزعلا

 اهتقباسك اهنكلو . . ةوبنلاو ىحولاب نيبذكملا ىلع درلا قايس ىف ىتأت اضيأ ةيآلا هذهو

 ‹ ةلئاه ةقيقحب ىرشبلا نادجولا هجاوت اإ . نيبذكملا ىلع درلا درجم نم لمشأو معأ
 . . اهب رثأتلا نم هسفن كلمي ال « اهعم ًااعفنم « اه ازتهم نادجولا اهالمتي

 ‹ ءىش لك لمشي ىذلا . . لماشلا ميمعتلا اذهب « اذكه « . . سانلل هللا حتفي ام »

 قوفي ًالومش سحلا ىف ىطعب « ام » ةظفلب ريبعتلاو . . هللا دنع نم ةلزنم ةحر لك لمشي

 تاريبعتلا نم دحاو لك نأ الإ ٠ ءىش لك » و « ءىش ىأ ١ اهانعم نأ عمف .. رصحلا

 « ءىش ىأ »و . رصحلا ديفت ٠ ءىش لكف » . نارحآلا هيطعي ال اًنيعم ًالظ ىطعي ةثالثلا

 ريغب ءىش لک : یآ اعم نیینعملا دیفت ٤ام » نکلو . . ددح ربغ ناک نإو اًتیعم اًدرفم دیفت

 ! رصحلا قوفي ىذلا لومشلل اظ سحلا ىف ىطعت انه نمو « ديدحت
 اهعم حيسيف ٠ام ١ عم سحلا حتفني نيحو « ! امه كسم الف ةحر نم سانلل هللا حتفي ام »

 ةروصلا قايسلا ممتي ذثدنعف . . رصحلا اهكسمي ال ىتلا ء هللا ةمحر تالاجم نم لاج لك ىلإ

 . هذه . .ديدحت رغب ءىش لك لمشتو « لاج لك ىف دتمت ینلا تامحرلا هله . سحلا یف

 لواحت وأ ءهللا ةحر تالاجم ددعت قلطنم تنأو كلايخ قحالي قايسلا |نأكو ! اه كسم ال

 ىف اه ضرعتي وأ اهكسمي نآ دحآ عيطتسي ال هذه ! رظنا : كل لوقيف « اهددعت نأ

 « ميكحلا زيزعلا هللا ةدارإب ىرجت اهلكف ! .. هذه الو . . هذه الو . . هذه الو . .اهقيرط

 ! اهقيرط ىف فقي الو دحأ هتردقل ضرعتي ال ىذلا رداقلا

 نم هل لسرم الف كسمي امو » ! ةروصلا سكع لإ كدرف قايسلا كعم ىضمي مث
 . (!هدعب

 ء هللا اهكسمآ ةمحرلا هذه . . لوألا طوشلا ىرج ايك ديدحلا طوشلا ىر كلايخ حوریو

 اهعزتنتل « ضرألاو تاواسلا ىوق لك عمتجتلف . . « ميكحلا زيزعلا وهو » « اهديري ةمكحل
 دقل ! الك !؟ عيطتست لهف . . ! اهديرت ةهجو ىأ ىف اهلسرتو « هللا اهکسمآ ٹیح نم

 ( ! اهسبحع نم اهلسرت نأ ىوقلا لك عيطتست نلو . . رمألا ىهتناو تسبح

 لاسرإ ف ءاوس « ةرهاقلا هللا ةردق ءارو « نيبقاعتملا نيطوشلا نيذه لاخلا ىضمي اذكهو
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 هجوتيف . . ةلئاملا ةقيقحلا كلتب لعفنيو نادجولا زتو . . مهنع اهكاسمإ وأ سانلل ةمحرلا

 . نایډلاب هجوتیو . . ةعاطلاب هجوتیو . . دمحل اب هلل
 اتروص ىف اهاري الف « اهكاسمإ وأ ةحرلا حاتفنا ءازإ دلبتي ام ايثك ىرشبلا سحلا نإ

 ةبيرقلا بابسألا ىلإ رظني هنأل . . هللا وهو « ىقيقحلا اهردصم لإ اهدري الو « ةيقيقحلا

 ! عنعو حنمت ىتلا ىهو « رمألا ربدت ىتلا ىه اهنظيف ‹ ةيرشب ىوق وأ ةيعيبط يوق نم ةرشابملا
 . كلذ ءارو ةمكح هلل نأ نع لفغيو . . عنملاو حنملا الإ اهيف ىري الف هتريصب سمطنت وأ

 سوئيل هنإ هنم اهانعزن مث ةر انم ناسنإلا انقذأ نئلو » : نآرقلا هروصي اك ةرات وهف

 .'«روخف حرفل هنإ ! ىنع تائيسلا بهذ : نلوقيل هتسم ءارض دعب ءامعن هانقذأ نئلو .روفك

 ام اذإ امأو ! نمركأ ىبر : لوقيف همعنو همركأف هبر هالتباام اذإ ناسنإلا امأف ١ : ةراتو

 . (! الك ! نناهأ یر : لوقیف هقزر هيلع ردقف هالتبا

 ةمحرلا قالطإ ةقيقح . . ةلئاملا ةقيقحلا هذه ءازإ هدلبت ىرشبلا سحلا نع درت انه ةيآلاو

 نم وأ ةعيبطلا ىوق نم ةرهاظلا بابسألا دنع نم ال < هللا دنع نم اأ هل نيبتف « اهكاسمإو
 قيرطب متي ال كلذ نكلو . « ميكحلا زيزعلا وهو » هللا اهديري ةمك اهنأو . رشبلا ىوق

 . نادجولا اهب لعفنيو لايثلا اهب موقي ةلئاه ةلحرب امنإ . . درجملا ىنهذلا نيقلثلا

 تامحرلا كلت نيب نم وه ىحولاو ةوبنلاب - ملسو هيلع هللا ىلص - هلوسر ىلع هللا ماعنإو
 اذه لزن الول : اولاقو ) : مموق ىلعو « مهبيذكت ىلع ادر « اه كسم الف هللا اهحتفي ىتلا

 . "« !؟ كبر ةر نومسقي مهأ !؟ ميظع نيتيرقلا نم لجر ىلع نآرقلا

 . ةماع سانلا بطاخت اهنإ . . نيبذكملا ىلع درلا درج نم لمشأو ربكأ ةروصلا نكلو
 ! نييذكملا بيذكت نع رظنلا فرص . . ةماع نادجولا اهب لعفنيو . . نينمؤملا ربغو نينمؤملا

 ءاسلا نم مكقزري هللا ريغ قلاخ نم له : مكيلع هللا ةمعن اوركذآ سانلا ايآ اي د

 . «؟ نوكفؤت ىنأف وه الإ هّلإ ال ؟ ضرألاو
 ثالثو ىنثم ةحنجأالا ىلوأ ةكئاللاو < ضرالاو تاوامسلا قتلح عم ىلوألا ةلوحلا دعبو

 تقلطأ دق امهاتلكو . . اهكاسمإو اطاسرإ ىتلاح ىف هللا ةحر عم ةيناثلا ةلوحلاو . . عابرو

 -اهلمحت ةثلاث ةلوج ىف ىرشبلا بلقلا نم برتقي « اب لعفني نادجولاو « اهالمتي لايلا
 ! ةدرفم ةيأ _نيتقباسلاك

 ةنطابو ةرهاظ معنلاو « مكيلع هللا ةمعن اوركذا سانلا اهيأ اي ١ : هللا ةمعنب سانلا ركذي هنإ

 . ۳۱-٠۲ : فرخزلا ةروس (۴) . ۱١-۱۷ : رجلا ةروس(۲) ' . ۹-۱١ : دوه ةروس( ۱ )
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 ءاسلا نم سانلا قزري قزار نم لهف . . اًغابسإ سانلا ىلع ةغبسم « ناقل ةروس ىف ءاج |ک
 هجوتيو « دمحلاب بلقلا هل هجوتي نأ - هناحبس - قزارلا قحتسي الأ !؟ هللا ربغ ضزألاو

 !؟ نایإلاب هجوتیو « ةعاطلاب

 ؟ ضأألاو ءاسلا نم مكقزري هللا ريغ قزار نم له : لوقي ال - یرن اک ۔ قایسلا نکلو
 ىلع دري ام برقأو . « ؟ ضزألاو ءاسلا نم مكقزري هللا ريغ قلاخ نم له ١ : لوقب (نإ

 عمجي ذإ قايسلا نكلو . . تقولا تاذ ىف قزارلاو قلاخلا هللاب سانلا ركذي قايسلا نأ رطاخل ا

 هناحہس قلاخلا هللا هفلخج قلخ وه قزرلا نأ . . نيعم ینعم ىلإ رشي اذکه قزرلاو قلغا نیب
 تاذ نم اًدوجرم سیل قزرلاو ! اًضيأ هقلاخ هنکلو قزرلا لسرم طقف سيل هللاف ! ىلاعتو

 ردقہ قلم ۔ دوجولا یف ءیش لکک ۔ وه لب ۰ سانلل هلاسرإ یف هللا ةردق رصحبنتف «هسفن
 نمو . هللا دنع نم ةمعن « سانلا ىلإ لسري مث"  ردقب هانقلخ ءىش لك انإ ١ : هللا نم

 . ٠ . . . مكقزري هللا ريغ قلاخ نم له ١ : ةفيطللا ةتفللا هذهب ةقيقحلا هذه ىلإ ةيألا انتفلت مث

 ثحببيو .. ضزألاو ءاسلا نم هللا قزر عم ةثلاثلا ةلوحلا كلت ىرشبلا بلقلا لوجو

 اذه قلخم هللا ريغ قلاخ نم له : صضرألا نم جراح وأ ءامسلا نم طباه قزر لك عم لايخل ا

 1؟ ساللا ىلع هب معنيو قزرلا

 , « نوكفۇت ىنأف ‹ وه الإ لإ ال )
 وهو قلخب ىذلا وه « دحاو هلإ هنأ ىف ةيلارتملا ثالثلا تالرجلا كلت دعب كش ىقب له

 ىنأف ١ !؟ هتردقل دح ال ىذلا هدحو رداقلا وهو .. معني ىذلا وهو « قزري ىذلا

 . ‹ ! ؟نوكفۇت

HH HH 

 . « رومألا عجرت هللا ىلإو كلبق نم لسر تہّذک دفف كوہذکی نإو

 امف « ةعباننم تالوج ثالث ىف قايسلا اهضرع ىتلا « اهلك تايآلا هله دعب كوبذكي نإ
 ىلإ هعجرم هلك رمالاو . كلبق نم لسرلل ثدح ام كلذ لب . هموق هبذك ىذلا كدحو تنك

 . لضي نمو یدتہب نم ملعی یذلا وهو . ررقی یذلاوهو « ربدپ یذلا وه « هللا
 نإ . رورغلا للاب مكنرغي الو « ايندلا ةايحلا مكنرخت الف « قح هلا دعو نإ سائلا اهيأ اي ١

 . ٠ ريعسلا باحصأ نم اونوكيل هبزح وعدي الإ « اودع هوذختاف دع مكل ناطيشلا
 هللا دعو نإ سانلا اأ اي ١ : ناطيشلا خاخف ىف اوعقي ال ىتح سانلل ةظعرملا لذبي هللا نإ
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 اوقرختف ٠ ايندلا ةايخلا مكنرغت الف ١ . . باقعلاو باوثلاو « باسحلاو ثعبلاب هدعو « قح
 . . ىهي نآ عاتملا ىف قارختسالا ةعيبط نمف « قحلا دعولا كلذ اوسنتو لئازلا اهعاتم ىف

 نم نإ لب . عاتملا كلذب اهيف عتمتسي ىتلا ةنهارلا هتظحل ءارو ءىش لك ناسنإللا ىسنيف

 ! شاعملل ةيرورض تناك ولو ! اماذ ايندلا بلاطم ضعب نع اًنايحأ َيَهَلُي نأ هتعيبط
 ؟ عاتملا ىف قراغلا بلقلا كلذ اه ظقيتي فيك « سحلا نع ةديعبلا ةرخآلاب فيكف

 اهب بر : لاق » : سحلا قرغتستل ضرألا نييرت ! ناطيشلل ىسيئرلا لمعلا ره اذه نإ لب
 ىتمو"« نيصلخملا مهنم كدابع الإ « نيعجأ مهنيوغألو « ضزألا ىف ممن ننيزأل ىنتبوغأ

 « سحلا كلذ نم اًعزن ةرحآلا عزني نأ ناطيشلا ىلع لهسأ اف ضرألا عاتم ىف سحلا قرختسا

 ! قالطإلا ىلع اهب نمي ال وا . . اهدوجوب ۔ اًيرظن رق نإ و اہباسح لمعي الف
 ‹ هللا مكيسنيف “ رورغلا هللاب مكنرغي الو « ايندلا ةايحلا مكنرغت الف ١ : لوقي كلذل

 . هللا دعو مکیسنیو

 ! «اودع هوذختاف ودع مكل ناطيشلا نإ »

 لوحيو مدآ ىنب ىوغي نأ هللا مامأ دعوت ىذلا وهف . . ناطيشلا اياون ةقيقح ملعي هللا نإ

 ةقادصلاب اورتغي الأ مدآ ىنب ظعي - هناحبس - وهف كلذل . . ةنجلا ىلإ عوجرلا نيبو مهنيب
 ىذلا « نيمألا حصانلا بحمل ا ةروص ىف مهيف حسمتي ذإ « محمل ناطيشلا اهذبي ىتلا ةعداخلا

 امهالدف ‹ نيحصانلا نمل اكل ىنإ : اهمساقو » : هيلع ممديو ريخلا محه و+ري
 . « !؟ بب ال كلمو دلخلا ةرجش ىلع كلدأ له مدآ اي : لاق . . ١ ."“ . .رورغب

 نأ زوجيأ ؟ ودعلل ىغبني اذامف . . ودع مه ناطيشلا نأب رشبلا مِلْعَي ىلاعتو هناحبس هللاو

 ودع ةسوسول عمتست نأ ةمكحلا نمأ ؟ اًقيدص رشلا كل ىنمتيو كهركي ىذلا كودع ذختت

 . هتقيقح ىف وه اک اودع ہذخشت نآ یغبنب اہنإ !؟ الاب الو اتنع كولای ال
 ١ ريعسلا باحصأ نم اونوكيل هبزح وعدي اهنإ !« .

 ! ةوعد نم اه ايو

 . .ةوعدلا ةيبلت نع سانلا نم ريثك مجحأ |برلف « رانلا لإ ةفوشكم ةوعد تناك اه ولو
 ‹ رضاحلا عاتملابو « ةولحلا ةحيصنلاب ةفلغم ةوعد ىهو اَّمآ ! لقألا ىلع مهضعب وأ

 ىف لخديو . . ةيؤرلا نسحب الف ‹ بابضلا هاشختيل رشبلا سح نإف . . ةبيرقلا ذئاذللابو
 ءىش بابضلا ءارو سيل ْنأو . . فاطملا ةيان ىه ايندلا ةايحلا وأ  ةنهارلا ةظحللا نأ هعور
 : ريذنلا ىتأي كلذ لجأ نمو .. ! هيف رظنلا معني نأ قحتسي
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 ١ اريبك رجأو ةرفغم مم تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلاو « ديدش باذع مه اورفك نيذلا .

 باذع مه » كتلوأ .. ةعداخلا هتوعد اوبلو « ناطيشلا ةياوغ ىلإ اوعمتسا نيذلا

 ةرفغم مه » كئلوأف تاحلاصلا اولمعو اونمأف ةينابرلا ةظعوملا ىلإ اوعمتسا نيذلا امأ . «ديدش

 . ( ريبك رجأو
 ةميركلا هسفن تناك ىذلا ۽ - مامو هيلع هلا لص - لوسرلا ىلإ ثيدحلا هجوتي مث

 ىلص - لوسرلا ةوعد ىلإ اوعمتسي ملو « مهرفك ىلع اورصأو اورفك نيذلا ىلع تارسح بهذت
 ثيدحلا هجوتي . . باسحلاو ثعبلاو ةلاسرلاو ىحولل مهبیذکت یف اوضمو « ملسو هيلع هللا

 نع سيل بيذكتو رفك نم هيف مه ام ىلع ءالؤه رارصإ نإ لوقيل - ملسو هيلع هللا ىلص  هيلإ

 حيضوت نع ىنابرلا نايبلا ف روصق نع كلذك سلو . . نايبلاو ةوعدلا ىف هنم ريصقت
 نم هللا دنع نم لزن اهم حالص هعم یجرپ ال « مه مهسفنأ یف رخآ ببسل اهنإو «قحلا
 . ىنابرلا قحاب مهعانقإل - ملسو هيلع هللا ىلص - لوسرلا دهاج اهمو « تانيبلا تايآلا

 . «ءاشپ نم یدہیو ءاشی نم لضی هللا ناف !؟ اتسح هآرف هلمع ءوس هل نیز نمفآ

 وه بيذكتلاو رفكلا اذه نوري مهف . . ماع ءوس محه نيز : ةلأسملا ىه هذه نإ

 مهامعأ ءوس مه نيزو مهيلإ سوسوف ناطيشلل مهبولق اوحتف دقل ! باوصلا وهو َنَّسحلا

 اودصوأ دقو - ملسو هيلع هللا ىلص - لوسرلا مه عنصي نآ نكمي اذاف . . اهيلع اورصأف

 !؟ ناطيشلا ةياوغل اهوحتفو حلا نع مهبولق
 رفكلا نوري نيذلا كئلوأ لضي « . . ءاشي نم ىدهو ءاشي نم لضي هللا نإف ١ ! الك

 . نايا مہبولق نوحتفي نيذلا یدو « انسح
 . !٠ تارسح مهيلع كسفن بهذت الف »

 بلع ها لع لوسرلا هب سجي ىذلا ضمملا ىسألا اذه نوقحتسي ال ةيحان نم مهإ

 نأ مهيلع بتك دقل ! اًنيش ىدجب نل كلذ نإف ىرخأ ةيحان نمو . . مهلجأ نم - ملسو
 : ةموتحملا هتياهن ىلإ اتسح هنوري ىذلا قيرطلا اذه ىف اوضمپ

 . « نوعنصي اب ميلع هللا نإ

 دارفأک - مهتیضقف . . نوعنصي ام ىلع باسحلا موي مهبساحيس ملحلا اذه ىضتقمو

 نيبتو « مهفقوم بہس نيبت دقو « مولا دعب مهيلع ىسألل یعاد الو ! ةيهتنم - ممايعأب
 ! هيف نوريسي ىذلا مههاجتا

 اذهف . . نايبلا نم ديزم ىلإ ةجاح ىف ناك نمل . . نمؤي نأ ءاش نل . . نانيالا ةيضق امأ

 ! نایبلا نم دیزم
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 دعب ضزألا هب انييحأف تيم دلب ىلإ هانقسف « اباحس ريثتف حايرلا لسرأ ىذلا هللاو
 . !١ روشنلا كلذك . اتوم

 هتلالد ىلإ تفتلي الف « ةداعلاو فلإلا ببسب هيلع سحلا دلبتي . . رركتم دهشم اذه

 . . ةلماك هتنحش نادجولا ىقلتي الو « ةيقيقحل ا

 تاذ نم ةلسرم تسيل ىهف . . ًداصأ اهلسرأ ىذلا وه . . حايرلا لسرأ ىذلا وه هللا

 هذه ةعيبطلا ىوق قلخ نمف . . الإو ! اهتلسرأ ىتلا ىه « ! ةعيبطلا ىوق » تسيلو ! اهسفن
 - نيناوقو ننس نم اهترطف ىف هللا عدوأ ام الول « ةعيبطلا » تناك لهو !؟ حايرلا لسرت اهلعجو

 ةرارح نم « نوزوم نيعم ردقب اهيف ءىش لك هؤارجإ الولو- ضزالاو تاوامسلا « رطاف ١ وهو
 تناك له .. خلا .. دربلاو رحلاو راهنلاو ليللا اهنع ًاشني ةددحع عاضوأو ةيبذاجو

 ددحتو حايرلا لسرت نأ عيطتست « قيقدلا ىنابرلا ءارجإلا اذه الول « معاذ ءاقلت نم «ةعيبطلا»

 !؟ ایتاراسم اه

 رشت اهھلعجف یآ ( اباحس ریئتف ١ . . هنم ردقب ءادتبا حايرلا لسرأ ىذلا وه هللا نإ ! الك

 ٠ ىضاملا مادختسا ىلإ ةدوعلا مث ‹ ىضاملا لعفلا دعب عراضملا لعفلا مادختساو . . اباحس

 ! نازیمب ءیش لکف . . هتلالد هل نوکت نآ دبال

 دلب ىلإ هانقسف » . . اًباحس ريثت نأ امأش نم لعجو « هتتيشمو هتردقب حايرلا لسرأ
 صاح ردقبو « انتتيشمو انتردقب هانقسف ىأ . . ىرخأ ةرم ىضاملا لعفلا مادختساب «تيم
 . « امثوم دعب ضرألا هب انييحأف » تيم دلب ىلإ « انم

 ةماث ةلفخب امإ . . هتلالد ىلإ تفتلي الف هيلع سحلا دلبتي ىذلا روركملا دهشملا وه كلذ

 ببسملا نايسنو « ! ةعيبطلا ىوق ١ نم ةرهاظلا بابسألا ىلإ هتبسنب امإو « هثودح نع
 . . هللا وهو یقیقخلا

 . « حايرلا لسرأ ىذلا هللاو » . . ةيسنملا ةلالدلا هئاطعإب دهشملا ىيحب قايسلاو
 . « . . انييحأف» . . «هانقسفا

 ةفصب دهشملا اذه قوسي اهلجأ نمو « تاذلاب انه ةبولطم « ةصاخ ةلالد ىلإ لصي مث
 . . روركم ا هفلإ هنع ليزيو « ةصاخ

 . .٠ . روشنلا كلذك »

 ىلع نورثكتسيو ! هنومظعتسيو اًدج رمألا نولوهتسي مهنأل نوبذكي ثعبلاب نيبذكمل ا نإ
 ىف انه « مهمامأ متت ىتلا ٠ ءايحإلا » ةرهاظ ىلإ مهتفلي مث نمو . ىتوملا ثعبت نأ هللا ةردق
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 اهيلإ نوتفتلي ال وأ « ةزجعم ةردق نم اه ءارو ام نوكردي ال مث « ماودلا ىلع امنوريو « ضرألا
 ؟ هتئيشمو هتردقب لزانلا رطب هللا اهايحأف « ةتيم » ضرألا هذه تسيل . . حتفنم سحب

 ءايحإ ىلع ردقي نأ زوجي ال مث « ةتيملا ضرألا ء ايحإ ىلع هللا ردقي نأ مهسح ىف زوجي اذاملف
 ! نيتلاحلا ىف ىيحملا وه ييحملاو . . ءايحإلا وه ءايحإلاو . . ةمايقلا موي ىتوملا

 تسيل ضزألا نإ نولوقي ذإ . . مويلا ملاع ىف « نيم اعتملا » وأ « نيفقثملا » عم ةفقو انه انلو

 اهيقسي ىتلا روذبلا نأل . ةقيقحلا ىلع ضرالا « يحب » ال رطملا نإو ! ةقيقحلا ىف « ةتيم »
 . اهءايحإ عيطتسي ال رطملا نإف نينجلا تام ول هنإو « اهنينج ىف ةنماك ةايح ةيح رطللا

 ال كلذلو ! ةتيم تسيلو ةقيقحلا ىف ةيح ىه ءايحإلل نارقلا ا لمي ىثلا « ةفطنلا » كلذكو

 ! ةمايقلا موي نييقيقحلا « ىتوملا  ثعب ىلع هللا ةردق ىلع كلت الو هذهب جاجتحالا زوجي

 روذبلا تناك اذإف . . ةقيقحلا ىف اه ةميق ال ةيبناج ةيضق نوري « نوملاعتملا ١ ءالؤهو

 نمو ؟ ةنماكلا ةايحلا نم ردقلا اذه اهيف عدوأ ىذلا نمف « ةنماك » ةايح ىلع ىوتحت ةفطنلاو

 ىف عدوأو « ءاملا هبيصي نيح كرحتيو ومني ىنعمب ٠ ايجي » نأ ةرذبلا نيئج ىف عدوأ ىذلا

 ؟ باصخإلا متي نيح كرحتتو ومنت ىنعمب  ايعت ١ نأ ةفطنلا
 ةنماك اهثعب داعي ىتلا ةايحلا تناك ءاوس . . ءادتبا ٠ قلخلا » ةزجيعم ىلإ هدرم هلك رمألاف

 ضأأالاو تاواسلا قلخ ىذلا سيل وأ » : ىرخأ حضاوم ىف لوقي كلذل . . ةنماك ربغ وأ

 نك هل لوقي نأ اًئيش دارأ اذإ هرمأ امنإ . ميلعلا قالخلا وهو ! ىلب ؟ مهلثم قلخب نأ ىلع رداقب

 رداقب نهقلخب ىعي لو ضرألاو تاوامسلا قلخ ىذلا هللا نأ اوري مل وأ » : لوقيو " « نوکیف
 : ةيضقلا لصأ ىلإ كلذب مهدربف . .« ريدق ءىش لك ىلع هنإ ! ىلب ؟ یتوملا ییجب نآ ىلع

 . ءىش اهزجعي ال یتلا ةردقلا ةيضق

 كلت ىف نايإلا نع سانلا دصت ىتلا اياضقلا نم ىرخأ ةيضق ىلإ قايسلا لوحتي مث

 : ةيلهاج لك ىفو ةيبرعلا ةياهاجل ا

 حلاصلا لمعلاو « بيطلا ملكلا دعصي هيلإ . اعيمج ةزعلا هللف ةزعلا ديري ناك نم »
 . روبي وه كئلوأ ركمو « یش بال مف تاپسا نورگمپ نیکو . هعفرپ

 . . اًعيح ةزعلا هللف ةزعلا ديري ناك نم »

 نآ نظت یتلاو ادیآ یف یتلا « ۃزعلا » ىلع اًصرح ناہیإلا یف لوخدلا یبأت ةيلهاحلا نإ

 ! روصلا نم ةروصب اهيلع اهعيضيس نايإلا

 . ٠۳ : فاقحلالا ةروس ( ۲) . ۸-۸1 : سي ةروس( 1)
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 ةدايسو ةطلس لعفلاب مميديأ ىفف « نآرقلا مهيمسي اك « اللا » وأ « ةداسلا » امأف

 باقر ىف اہ نومکحتی ةطلس . ىلاعتو هناحبس هللا وهو « ىقيقحلا اهبحاص نم ةبصتخم

 تحت كلذ ناك ولو « مهئاوهألو مهسفنأل منودبعتسي نيذلا « ديبعلا » باقر ىف ىأ « سالا

 نييالم دبعتستف « ىضاملا نرقلا ذنم ةيلامسأرلا عنصت اك ! « ةاواسملاو ءاحإلاو ةيرحلا » راعش

 ةيطارقميدلا » راعش تحت وأ . . عانا راعشلا كلذ عفرت ىهو « اهحلاصمو اهئأوهأل رشبلا

 « ةلودلل » رشبلا نييالم دبعتستف « نرقلا اذه لئاوأ ذنم ةيعويشلا عنصت امك « ! ةيقيقحلا

 للا ندفت اغ راعش ىآ تحت وأ . . ةيطارقميدلا راعش عفرت ىهو «  ميعزلا ١ و « ماظنللاو

 ! دیبعلا هب اودېعتسیل هعفر یف تاد
 ٤ مهيدي ىف ىتلا « ةزعلا » هذه ىلع اًصرح ناميإلا ىف لوحخدلا نوضفري « ةداسلا » ءالؤه

 هل ةيدوبعلا ىف ىواستت ىذلا « دحاولا هللا ةدابعل نوخضري نيح اهنودقفيس مه نوسحي ىتلاو

 ! سوءرلا عيجو سوفنلا عيج
 باقر ىف هب نومکحتي ىذلا بصتخملا ناطلسلا كلذ نودقفيس لعفلاب مأ كش الو

 ةلج كردت نأ عيطتست ال ةسوكنملا مهترطفو ةيوتلملا مهسوفن نكلو .. لطابلاب سانلا

 . هللا نيد ىف لحخد نم لك - ةميقتسملا سفنلاو ةيوسلا ةرطفلاب - اهكردي ىتلا ةيناميإلا قئاقحلا

 . . اًعيح هلل ةرعلا نأ اهمظعأو قئاقحلا هذه لوأ

 ةبصتغخملا ةطلسلا هذه امأو . . قحب ةزعلل كلاملا « قحبب زيزعلا هدحو - هناحبس - وه

 نأ ىلع ًدلضف 1 ةفئاز ةطلس ىهف « هللاب ناميإلا نع مهدصتو ةيلهاحلا ىف اللا اهب زتعي ىتلا
 ىهر [“ « ةمايقلا موي ةلماك مهرازوأ اولمحيل » اًجاردتساو ءالمإ اهم مهدمأ ىذلا وه هللا

 باذع مه تائيسلا نوركمپ نیذلاو » : داهملا سئبو منهج ىلإ مب ىدؤت األ ةقبوم ةطلس

 اللا ءالؤه اهيف عتمتسي ضرألا ىلع مايأ ةعضبب ةربعلا تسيلو « روبي وه كئلوأ ركمو ديدش

 ةايحلابو . . ميتاوخلاب ةربعلا انإ . . اًجاردتسا هللا دنع نم مه ةاطعملا « ةفئازلا ةطلسلاب

 مهءاج مث « نينس مهانعتم نإ تيأرفآ » : باذعلا ةلذمو ةلذملا باذع ىف كلذ دعب ةمئادلا

 . « !! نوعتمی اوناک ام مهنع ینغأ ام !؟ نودعوی اوناک ام

 ىف ةبيطلا ممامعأ لجسي هللا نأل « دلاخلا ميعنلا كلذ لباقم ىف مهلف اونمآ نيذلا امأ

 ملكلا دعصي هيلإ :  ميعن نم هدنع هقحتست ام ةرحآلا ىف اهب مہيزجيف « هيلإ اهعفريو ايندلا

 . «هعفري حلاصلا لمعلاو بيطلا

 . ۲٠١-۲١۷ : ءارعشلا ةروس ( ۲ ) . ۲۵ : لحنلا ةروس ( 1)
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 « بيط ملك » ةيآلا هنع ربحت اك نايإلاف : ةلادلا ةراشإلا هذه دنع فقن نأ انه انتوفي الو

 . رحآلا نود |هنم اًدحاو سيلو « حلاص لمع و

 . . ةيلهاج لك ىف الملا اهنع لفغي ىتلا  ةزعلا » نأشب ىلوألا ةقيقحلا ىه كلت
 ! نينمؤمللو هلوسرلو هلل ةزعلا نأ : ىهف ىلوألا ةقيقحلا نم ةدمتسملا ةيناثلا ةقيقحل ا امأ

 مهأ كلذ ! لوألا ةقيقحلا نم ةيوتل لا سوفنلاو ةسوكنملا رطِلا ىلع ىفخأ ةقيقح كلتو
 بذعم « ضإزألا ف نيدرشم « ةوق الو ممه لوح ال - ةوعدلا دهع لوأ ىف - نينمؤملا نوري

 ىّشغيف . . رومألا ىرجم ىف مه نزو الو ٠ ضرألا ف مه ناطلس ال « مهسفنأ الملا ىديأب
 « ةطلسلا » مادعناو كلذ ممياذع ىف ىتح - نينمؤملا نأ : نيتريبك نيتقيقح نع مهتريصب كلذ

 نوزتعي مأل . . لطابلاب ضرألا ىف نينكمتملا ضزألا ةربابج نم ساقي ال ايب زعأ- مهيدي ىف
 ةربابحلا دبعتسي ىذلا « لئازلا ضرألا عاتم لك مهسوفن ىف صخريف « هللاب ناميإلابو « هللاب

 ةرارق ىف نوسحيف ناميإلا ممولق ىف ىلعتسيو . . هلجأ نم مهترخآ نوعيبيو « هل نولذيف
 نم رمألا عقاو ىف مظعأ مهنأو « هتوربجب ىلعتسملا لطابلا كلذ لك نم ربكأ مهنأ مهسفنأ

 نوكلمي ال مهيبذعم نألو . . « لطابلا » نوكلمي كئلوأو « قحلا » نوكلمي مهنأل ٠ مهيبذعم

 . هللاب ناميإلاب ةزتعم . . ةزتعم ةقيلط ىهف مهحاورأ امأ « ةيئافلا مهداسجأ الإ مهنم
 ىف دبألا ىلإ لظي ال « ةطلسلا نازيم » نأ ىهف للا اهنع لفغي ىتلا ةيناثلا ةقيقحلا امأو

 ةرتف ىه « باذعلا نينمؤملا نوقيذيو « لطابلاب اهيف نولعتسي ىتلا ةرتفلا هذه نو ! مهيدي

 امنإ ! لاوزلل ةلباق ريغ الملا دي ىف ةيتاذ ةطلس نم ةئشان تسيلو « هدنع ةمكحل هللا اهردقي
 ةنامألا لمحل اوديو ٠ هل مهدرجت متيل « ءالتبالاب نونمؤملا اهيف صحمتي ةرتف ىه

 « ةطلسلا نازيم ١ لقتني ذئدنعو . . ضرألا ىف سانلا نيب لدعلاو قحلا ةماقإ ىهو «ةمخضلا

 مهذعأ نيذلا نينمؤملا ىديأ ىلإ « لطابلاب نيمكحتملا ةربابم لا ىديأ نم « بلاخلا هللا ردقب
 ققحتت ذئدنعو . . نيربجتملا كئلوأ نم « ةطلسلا » ملستل - ءالتبالا ةرتف ىف - هنيع ىلع هللا

 . . ناميإلاب ةياعتسم رعاشم لبق نم تققحت نأ دعب « نينمؤملل اًسوملم اًحقاو ١ ةزعلا»
 نونظملا ناك دقف « ديبعلا » امأ . . ةيلهاج لك ىف « الملل » ةبسنلاب « ةزعلا » ةيضق كلت

 ةرع ىلإ مهلقني نيح « ديبعلل ةيدوبعلا لذ نم مهصلخم ىذلا وه هنأل ناميإلا ىلإ اوعراسي نأ
 ديبع مهنإ ! رمألا أدم ىف نوبيجتسي الق كلذك مه مهنإف كلذ عمو . . هلل ةقحلا ةيدوبعلا

 لواحت امك . . قحلا ىلع مآ نيمولظمو نيلذتسمو نيفعضتسم مهنوك ىنعم سيلو | ةيلهاج
 ! اهباسحل ديدج نم مهدبعتست اثير.« اهبناج ىلإ مهليمتستل ةعداخلا تاوعدلا مه لوقت نأ
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 نوعدخنیو . هل ةيدوبعلا نرضتريف ىلهاجلا ناطلسلا مهيوهتسي . . ةيلهاج ديبع مهإ

 : اولاقو » : اهنم افوح اهيلع جورا نوضفريو < ةمئاد اهنأ نوبسحيف ةتوقوملا ةطلسلا رهاظب

 نوبأڀ كلذ عمو « ىدهلا هنآ نوملعيف “” « ! ! انضر نم فطختن كحعم ىدمهلا عبتن نإ

 هلل ةزعلا نأو < اًعيمح هلل ةزعلا نأ نوقدصي الو < فئازلا ضرألا ناطلس نم اًقوخ هيف لوخدلا

 مه مہنأل الإ < ربجتو ةدايس باحصأ اوربصي م الملا نأ نوسنيو . . نينمؤمللو هلوسرلو

 !! نايإلاب ةزعأ « هلل اًديبع اونوكي نأ اوضترا دق -ديبعلا

 هللف ةزعلا ديري ناك نم » : اًديبعو ةداس « اًعيج مه ىنآرقلا قايسلا لوقي كلذ لجأ نم

 نيذلا الإ اهقوذتي الو « هناحبس « هبلإ ءاجتلالاب الإ ةيقيقحلا ةزعلا ىجترت الف « اًعيمج ةزعلا

 مهسفنأ نومسي نيذلا « ديبعلا كئلوآ ىلع ناميإلاب نولعتسيف . ناميإلا قح هللاب نونمؤي

 ! توربج یوذ ةداس وأ . . ناطلس یوذ ةداس
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 نم ديزم ىلإ ةجاح ىف ناك نمل . . نمؤي نأ ءاش نمل . . ناميإلا ةيضق ىلإ قايسلا دوعيو
 : نايبلا

 الو یثنآ نم نم لمحت امو « اًجاوزأ مکلعج مث « ةفطن نم مث « بارت نم مکقلخ هللاو »

 هللا ىلع كلذ نإ . باتك ىف الإ هرمع نم صقني الو رّمعم نم رّمعي امو « هملعب الإ عضت
 . ° رسي

 ضيغت امو « ىثنآ لك لمحت ام ملعي هللا » : دعرلا ةروس ىف اهتحأب ةيآلا هذه انركذت

 اهيف فوط ىتلا ةلوحلا لشم انب لوجتو . «  رادقمب هدنع ءىش لكو . دادزت امو ماحرألا
 . . كانه نادجولإو لايخلا

 ادبي انه هنإ . "” عضوم نم رثكأ ىف اعاذ ةراشإلا ترركت ولو ئاد ديدج نآرقلا نكلو

 نم مكقلح هللاو ١ : قلحلا تاقلح نم ةقلح ماحرألا ىف ام ملع ءىجيو « اموأ نم قلخلا ةصق

 ههو اًجاوزأ مكلعج مث . ىرخأ ةيأ كلتو « ةفطن نم مث » . ةيآ اهدحو هذهو ( بارت

 عيطتست امو . بارتلا نم ءادتا ناسنإلا قلخت نأ ةرداقلا ةردقلا ريغ عيطتست اف . . ةغلاث ةيآ

 نأ ةرداقلا ةردقلا ريغ عيطتست امو . ةفطن نم كلذ دعب لسن لعجت نآ ةرداقلا ةردقلا ريغ

 ' مهنيب متي اثانإو اروكذ « اجاوزآ » حبصت « لصألا ىبارت نایک یف ةجتانلا « ةفطنلا هذه لعجت

 )١( باتكلا نم ىضم يف دعرلا ةروس عجار [ ۸] دعرلا ةروس ( ۲) . ء۷ : صصقلا ةروس .

 ) )۴«نآرقلا ىف راركتلا ةرهاظ » ىلاتلا لصفلا رظنا .
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 ىتح الو ! قلخلا تايمتح نم « ةيمتح ١ كلذ نم ءىش سيلو ! لسنلا جرخيل جوازتلا

 ‹ ةردقلا ىه امنإ ! بارتلا نم هتيوست دعب ىلوألا هتروص ىف قلخلا نم اًيتاقلت ًرودص اًرداص

 . . (رادقمب هدنع ءىش لکو » « اهتئیشمب ءیش لک قلخت یتلا

 ءىش لك قلخت ةعيبطلا نإ » : ةرم لوقي ذإ « نوراد بلقك دحاج بلق هلوقي ام هفت امو

 ىف ريست الو ( ! ) ءاوشع طبخ طبخت ةعيبطلا نإ ١ : ىرخأ ةرم لوقي مث « ! امشردقل دح الو
 نآو « هناحبس ريدقلا قلاخلل قتلخلا ةزجعم دري نأ نم الدب كلذو « ! اهروطت ىف مظتنم طح

 ! قلخلا نوئش نم همهف عطتسي م ام مهف نع هزجعب رقي
 جاوزألا ركذ ءاج اذإف . . « اًجاوزأ مكلعج مث ةفطن نم مث بارت نم مكقلح هللاو ١

 ىتلا ةروصلا تاذ ىهأ نكلو . . هب طيحلا هللا ملع نعو عضولاو لمحلا نع ثدحت جوازتلاو
 : رظننلف ؟ دعرلا ةروس ىف تدرو

 ! « هملعب الإ عضت الو ىشنأ نم لمحت امو »

 ام » نإف .. عضت ىش لكو لمحت ىش لك عم لاخلا اهيف فوطي ةعساو ةلوج اهنإ
 ةفلتخ ةروص ىهف كلذ عمو . . رصحلاو لومشلا ناديفت « . . ىثنأ نم لمحت امو ١ : «نمالو

 ! ناتلثامتم انآ ةلهو لوأل ادب نإو

 انهو . اهفالتخا ىلع ةنجألاب : لمح نم ماحرألا لخاد ىف اب هللا ملع نع ثدحت كانه

 الإ عضت الو ىشنأ نم لمحت امو ١ : عضولا ةيلمعو اهتاذ لمحلا ةيلمع نع ثدحتي

 شن لکو لمحت ینا لک - عاطتسا نإ - ضرعتسی قایسلا عم لایا یرجیو (. . هملعب
 ىذلا « ناسنإلا قاطن ىف هسفن رصح ول ىتح « ىصحب نأ لايخلا عيطتسي امو . . عضت

 . . عضو لكو لمح لك ىصحي نأ عيطتسي ال . . هب صاخ ثيدحلا نب انه قایسلا یحوي

 . . قيقدلا لماشلا هللا ملعب عضو لكو لمح لك طبري مث

 لك نإ : تابثإلا ةروص ىف لوقي ال هنإ . . ةروصلا ىلمتنل انفقوتسي انه قايسلا نأ ريغ

 ىفنلا ةروص ىف ديكوتلا ءىج نإ . . اهعضوو اهلج هللا ملعي عضت ىشنأ لكو لمحت ىثنآ
 . . (هملعبالإ مضت الو ىثنأ نم لمحت امو ١ : ءانشتسالاو

 ! ؟ ءانثتسالاو ىفنلا ةروصو « تابثإلا ةروص نيب ىنعملا فلتحا له

 ! اج ایثک . . معن

 : لق وأ . . ىنادجولا وأ ىسفنلا ىنعملا نكلو . . ثك « ىنهذلا ىنعما ١ رغتي ال ابر

 . نيتغيصلا نيب ام ثك ريغتت نادجولاو سحلا ىف نوكتت ىتلا ةروصلا
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 . . اهعضو ةلاحو اهل ةلاح ىف ىثنأ لكب لماشلا هللا ملع درج ررقت لوألا نإ

 ! هملعب الإ عضت وآ یشنآ یآ لمحت نآ یفنت یهف ةیناثلا امآ

 ىهتني ال اهرثآ نكلو . . سفنلا ىف ةيناثلا ةغيصلل رثأ وأ اذه . . معن ؟ ديكوتلا ىف ةدايز

 عضت نأ الو لمحت نأ عيطتستال ىثنأ ةيأ نأ : ًاليختم ينعم ىطعت اإ ؟ ديكوتلا ةدايز دنع

 نذأتست نأ الإ لمحت نأ ىٹنآ عيطتست الف ! نذإلا وه انه ملعلا انأكو ! هللا نم ملعب الإ

 هدنع ءىش لكو » ! ةرداقلا ةردقلا نذأتست نأ الإ اهلح عضت نأ الو « ةرداقلا ةردقلا

 ! «رادقمب

 ام « رمعلا نع ثدحتيف « عضولاو لمحلا دعب « قلخلا تاقلح عم قايسلا ىضميو

 ءیش ال « باتک یف الإ هرمع نم صقنی الو رمعم نم رمعی امو ۱ : صَمْنُي امو هنم ٌدَمُي
 رشبلا رمع ىف ! ليجست نود انه نم الو انه نم ةدحاو ةلاح تلفت ال ! ءاصحإ الب بهذي

 : ضزألا رهظ هامدق ًاطت ناسنإ رحأ ىلإ بارتلا نم هقلخ ذنم هلک

 . !١ رسي هللا ىلع كلذ نإ »

 . . نايبلا نم دیزم مث
 نولکأت لک نمو . جاج حلم اذهو هبارش غئاس تارف بذعاذه : نارحبلا ىوتسي امو »

 مكلعلو هلضف نم اوغتبتل . رخاوم هيف كلفلا ىرتو . اهنوسبلت ةيلح نوجرختستو اًيرط امل
 ىرجب لك رمقلاو سمشلا رخسو « ليللا ىف راهنلا جلويو راهنلا ىف ليللا جلوي . نوركشت
 . ريمطق نم نوكلمي ام هنود نم نوعدت نيذلاو . كلملا هل مكبر هللا مكلذ . ىمسم لجأل

 نورفكي ةمايقلا مويو . مكل اوباجتسا ام اوعمس ولو « مكءاعد اوعمسي ال مهوعدت نإ
 . « ریبخ لثم كئبني الو . مككرشب

 رحبلاو بذعلا رحبلا . . ةداعلاو فلإلا مكحب سجل ا هيلع دلبتي امم ىرخأ ةيآ هذه

 بابسألا ىلإ اهدرن - انلاوحأ نسحأ ىف -اننأل اهاسنن قلخلا بئاجع نم ةبيجع ىهو . حلملا
 لمعت الو ! قلخت ال هذه ةموعزملا ةعيبطلا ىوق نأ ىسننو ! « ةعيبطلا ىوق » ىلإ . . ةرهاظلا

 نمو . اهيلع نوكلا ىرجب ةينابر ننس نم نوكلا ف عدو اهب اهنإ « اهتاذ ءاقلت نم اًتيش
 ‹ ةيظمللا ةلكاشملل اًراحب انه اهيمسي ] رامنألا ىف ىرجم بذع ءام دجوي ننسلا هذه ةليصح

 . تاطيحملاو راحبلا هب جعت حلم ءامو [ ىبرعلا ناسللا ىف ظفللا ىنعم نع جرج ال ناك نإو

 نأ ايف ناك دحاو ردصم نم امو (مهفالتخاو . هللا ةئيشمب متيو « هللا قلخ نم كاذو اذهو
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 فالتحالا اذه عم كانه مث . |هفالتخا ءاروو امدوجو ءارو ةنماكلا ةردقلا ةقيقحل سحلا ظقوي

 - ىهو  اشوسبلت ةيلح نوجرختستو اًيرط ال نولكأت لَك نمو .٠ . ىرخأ ةبيجع

 . بيجعلا زجعملا نوكلا اذه ىف ءىش لكك « ةلهذم ةبيجع - اهيلع سحلا دلبت الول

 دوصقملا ىرطلا محللا نم وهو - اثم كمسلا دجوي -ةزجعملا هللا ةردق الول _فيكف . .الإو

 جرختسي نأ « عاطتسا فيكو « ناسنإلا مآ فيكو ؟ حلملا ءا لاو بذعلا ءاملا ىف - ةيالا ىف

 نم اإ . . كلذك ااش - ءاملا ىف دوجوملا ؤلؤللا ىف - ةيلحلاو ؟ هلكأيو ىرطلا محللا اذه

 ‹ هدلبت هنع بهذيل قايسلا اهيلإ هظقويف « دلبتملا سحلا اهيلإ هبتني ال ىتلا قلخلا بئاجع

 ىتلاو « جاجألإو بذعلا : هيعون الكب ءالا رخمت ىتلا كلفلاو . . اهتلالد لكب اهسحيو
 ىتلا ةزجحملا ةردقلا ىلع دهاوش . . اهلك . . اهلك . . هللا لضف نم اوغتبيل سانلا اهبكري

 . (نوركشت مكلعلو » . . هللا ركشيو . . هللاب نمؤيو . . هللا دمحيل ناسنإلا وعدت

 . . رمقلاو سمشلاو راهنلاو ليللاو

 تثدح ولو . . امه سحلا فلإو اهرركتل سحل ا اهيلع دلبتي ىتلا ةردقلا تايأ نم اهلك
 ظقيتبو ةلماكلا اهتتحش ىقلتي ذئموي هنأل « ازازتها هنادجو امه رتهال ةرم لوأ ناسنإلا مامآ

 . ةلماك ةنحشلا ىقلتيل « ةبجاولا ةزحلا هيطعي انه قايسلاف . . اهتلالدل

 . !١ ربمطق نم نوکلمي ام هنود نم نوعدت نیذلاو . كلملا هل مكبر هللا مكلذ »

 ىذلا . . ةحنجأ يلو السر ةكئالملا لعاج ضزألاو تاوامسلا رطاف . . « هلل مكلذ »

 ىذلا . . هدعب نم دحأ اهلسري الف اهكسميو « دحأ اهكسمي الف هتمحر نم سانلل حتفي

 هدحو ةيقيقحلا ةزعلا كلمي ىذلا . . اهتوم دعب ضرألا هب ايحتف اًباحس ريثتف حايرلا لسرأ

 یٹنآ لک لمحت ام ملعيو . . ةفطن نم مث بارت نم مكقلخ ىذلا . . هدحو نينمؤملل اهبيو
 بذعلا رحبلا قلخ ىذلا . . هرمع نم صقني نم رمعو رمعي نم رمع لجسيو « عضت امو

 راهنلا ىف ليللا جلوي ىذلا . . كلفلا هيف ىرجأو ةيلحو اًيرط اى هنم جرخأو جاجألا رحبلاو
 . . ىمسم لجأال ىرجب لك رمقلاو سمشلا رخسو ليللا ىف راهنلا جلويو

 . . ( كلما هل مكبر هللا مكلذ »

 لوجي .. هيف عاطقنا ال ًالصتم اًدحاو اًقايس « ةروسلا لوأ نم رمتسم قايسلا نإ

 مامأ هصحيل . . ةزجعملا ةيئابرلا ةردقلا تايآ ىف ةقحالتلا تالرجلا هذه ىرشبلا نادجولاب

 نيذلاو ١ هنود نم اًدحأ نوعدت فیکف . . « كلما هل مكبر هللا مكلذ » : ةجيتنلا هذه

 لخاد ةاونلا ىطغي ىذلا قيقرلا ءاشغلا وهو « ريمطق نم نوكلمي ام هنود نم نوعدت

 !!؟ دوجولا اذه یف ءىش رقحأ . . ىأ . .ةرمتلا

 وعدت نأ ‹ هلك لصفملا نايبلا اذه ةسكتنملا ةرطفلل لوسي ىذلا كلذ فيخس قطنم ىأ
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 ؟ نوكلا ىف ءىش هفتأ - قلخب نأ ىلع ًالضف - كلمي ال هللا نود نم اًدحأ

 . لقعت الو رصت الو عمست ال مانصآ مهف . . « مکءاعد اوعمسي ال مهوعدت نإ »

 جردني هنكلو . . قايسلا اهمسري ةلماك ةلاحتسا اهنإ . . « مكل اوباجتسا ام اوعمس ولو »

 ال انآ نوملعی مهف . . تاروصت نم ضیرملا مهایخ یف ام رخآ دفنتسیل مهجر دتسی انک اہہ

 رصبتو عمست اًَخاورآ اهلخاد ىف نوروصتیو مهسفنآ نوعداخ كلذ عمو ءاعدلا س

 ىلإ مب جرخجيو مهجردتسيل هذه ةيواخلا معاروصت عم قايسلا ىضمي انأكف .

 "۲! کلاچ امارس راو ارا

 : يش اهتتيقح نع نوملعي الو اقالطإ اغوروصتي ال ىتلا ةأجاغملا مث
 ١ مككرشب نورفكي ةمايقلا مويو !  .

 ال امنأل ‹ مهملكت الو مويلا امنوملكي ىتلا مانصألا هذهف ! بناج لك نم ةأجاغمل اهنإو

 ! ةآجاغملا لوه نم نوهودشم اهءازإ مهو ةمايقلا موي قطنت ىتلا ىه « قطنت

 سحن انك امف ! اننودبعت متنك ام مكنإ : مه لوقتل ! مهبّذكتل قطنت !؟ اذام لوقتل قطنتو

 انلیزف ! مکؤاکرشو متنآ مکناکم : اوکرشآ نیذلل لوقن مث ایج مھرشحن مویو » ! مکتدابعب

 نع انک نإ . مکنیبو اننیب اًدیهش هللاب یفکف ! نودبعت انایإ متنک ام : مهؤاکرش لاقو . مهنیب

 متللضأ متنآآ : لوقيف هللا نود نم نودہعي امو مهرشحي موو » «  ! نیلفاغل مکتدابع

 نم كنود نم ذختن نأ انل ىغبني ناک ام كناحبس : اولاق ؟ لیبسلا اولض مه مآ الؤه یدابع

 ‹ نولوقت (مب مکوبذک دقف . اروب اًموق اوناکو رکذلا اوسن یتح مهءابآو مهتعتم نکلو . ءايلوأ
 ىذلا هيعاد نع وعدملا ىلختي نيح ةأجاغملا دشأ امو“ « . . . اًرصن الو فرص نوعيطتست ايف

 ! طق ىنلصي ل كءاعد نإ هل لوقيو « هلك داتعالا هيلع دمتعي

 : مه دكؤي وهف ! كلذ نوقدصي ال لاحلا ةعيبطب مهو

 . (! ریبحن لثم كئبني الو »

# FF # 

 قلخب تأيو مكبهذي اشي نإ « ديمحلا ىنخلا وه هللاو هللا ىلإ ءارقفلا متنأ سانلا اهيأاي »
 ال اهله ىلإ ةلقثم عدت نإو < ىرخأ رزو ةرزاو رزت الو . زيرعب هللا ىلع كلذ امو « ديدج

 ‹ ةالصلا اوماقأو بيغلاب ممبر نوشخم نيذلا رذنت اهنإ . ىبرق اذ ناک ولو ءىش هنم لمحي

 الو تاملظلا الو « ريصبلاو ىمعألا ىوتسي امو . ريصملا هللا ىلإ و هسفنل ىكزتي اہنإف یکزت نمو

 . ۱۷-۱۹ : ناقرفلا ةروس (۲) , ۲۸-۲۹ : سنوي ةروس ( ۱ )
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 امو ءاشي نم عمسي هللا نإ . تاومألا الو ءايحألا ىوتسي امو . رورحلا الو لظلا الو « رونلا

 ةمآ نم نإو « اريذنو يشب قحاب كانلسرأ انإ . ريذن الإ تنأ نإ . روبقلا ىف نم عمسمب تنأ

 تانيبلاب مهلسر مهتءاج : مهلبق نم نيذلا بذك دقف كوبذكي نإو . ريذن اهيف الح الإ

 . ٠ !؟ ركن ناک فیکف « اورفک نیذلا تذحخآ مث . رئملا باتکلابو ربزلابو

 ‹ لصتم حباتت ىف ةروسلا لوأ نم اهب قايسلا ىضم ىثلا « اهلك ةقباسلا تايآلا دعب

 : ريذنلاو ةظعوملا ىلإ نايبلا نم « سانلا » ىلإ ثيدحلا لوحتي
 . « ديمحلا ىنغلا وه هللاو « هللا ىلإ ءارقفلا متنأ سانلا اميآ اي »

 ء هللا لإ ءارقفلا متنأف ! مكناميإ ىلإ الو مكيلإ ةجاح ىف هنأل ناميإلا ىلإ مكرعدي ال هللا نإ

 ءارقفلا متنأ .. ديمحلا ىنغلا وه لب <« هناحبس <« مكيلإ ريقفلا وه هللا سيلو
 هتاذ مكدوجو . هتئيشمو هللا نذإب الإ قالطإلا ىلع اًنيش نوعيطتست ال نيذلا . . نوجاتحللا

 هللا ةئيشمب منت اهيلع نولصحت ىتلا مكتايح بلاطم لکو . هتردقو هردقو هللا ةئشمہ ناک

 يحل وه هللا انيپ . . متنأ مکتردقب الو هتاذ ءاقلت نم متی اهنم ءیش ال . . هتردقو هردقو

 نم ءىش ىلإ الو هقلخ نم دحأ ىلإ ةجاح ىف سيلو « هتاذب ىنغلا هتاذب مئاقلا « مويقلا
 « متن مكتحلصل مكوعدي انإ ! هناحبس وه هتحلصمل سيلف ناميإلا ىلإ مكاعد اذإف . . هقلخ

 فو . . اهلظو مئاد اهلك راهألا اهتعت نم ىرجت تانج ةرحنآلا ىف هب نامبإلا ىلع مكبيثيل

 . تداحلاصلا تابيطلاب ضزألا ىف اًتيكمنو ةماقتساو ءالعتساو ةزعو ةراهطو ةفاظن ايندلا

 : ضزألا یف نیزجعمب متسلف مکبیذکتو مکرفک ىلع متررصُا نإ امأف

 ١ زیزب هللا ىلع كلذ امو « ديدج قلخب تآیو مکبهذب اشي نإ « .

 ‹ لبق نم هنايب رم ام تايآلا نم |هيف قلحو « هتردقب ضزألاو تاواسلا قلخ ىذلا نإف

 رداقلاوهو كلذ هيلع زعي الو . . ءاشی نم مکدعب نم فلختسیو مكب بهذپ نآ هزچعی ال
 لك هيف بساحت « رخآ باسحف ةرحآلا ف امأف . ايندلا ىف اذه . . ءىش هتردف دحج ال ىذلا

 . . دحأ لمح دحأ لمحي الو « ىرخأ رزو ةرزاو هيف رزت الو « ٽبسك ب ةدرفم سفن

 اذ ناك ولو ءىش هنم لمحي ال اهل ىلإ ةلقثم عدت نإو « ىرخأ رزو ةرزاو رزت الو »

 , !٩ یبرق
 ءىش هنم لمجال اهله ىلإ ةلقثم عدت نإو ١ : ةروصلا هذه نم ارثأت رتهيل نادجولا نإو

 . !٠ یبرف اذ ناک ولو

 رظنم هلع فيفختلا ىلإ نيرحنألا وعديف هب ءوني ًاليقث اح لمحي ىذلا ناسنإلا رظنم نإ
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 نإ امأف .. هنع لمحلا فيفختو هتدعاسل سانلا فخ داتعملا فو . . ايندلا ىف فولأم

 فخیل اًئيش هنع ا + نأ ةعارض ىف سانلا وعدي مث « هرهظ هب ءوني « هلمحب افقاو هانروصت

 . اح ةرثؤم ةروصل اإ . . هابرق ىوذ نم ناك ولو . . دحأ هل بيجتسي الف لمحل ا هنع

 هباسحبو « هسفنب لوغشم ناسنإ لك ثيح « ةمايقلا موي عقاولا ةروص ىهف كلذ عمو
 هتبحاصو « هيبأو همآو « هيخأ نم ءرملا رفي موي ١ : سانلا نم هريغ ىلإ تفتلي ال « صاخلا

 باذع نم ىدتفي ول مرجم ا دوي : مهنورصبي ١ « هينغي نأش ذځموي مهنم ٌیرمأ لکل : هینبو

 . هيجني مث اًعيج ضرألا ىف نمو « هيوؤت ىتلا هتليصفو « هيخأو هتبحاصو « هينبب ذئموي
 , ۳ «!ذلک

 ناک ولو ءىش هنم لمحي ال اهلمح ىلإ ةلقثم عدت نإو » : ث ثنؤم اب انه ريبعتلا انفقوتسيو

 . ٩ یبرق اذ

 ال اهل ىلإ ةلقثم سفن عدت نإو : ةثنؤم وآ ةركذم « سفنلا » وه لاحلا ةعيبطب دوصقملا

 هعمسي نيح ًاًتيعم ًالظ ىطعي ريبعتلا نكلو . . ىبرق اذ وعدملا ناك ولو . . ءیش هنم لمح

 یف اثات دشا رظنم وهو ! اهلمحب ةلقغملا لماحلا ةررص ىطعي هنإ . ةلهو لوآل نأسنإإلا

 ايهمف ! لمحلا فيفخت ةلاحتسا ةروص ىطعي مث ! هلمحب لقثملا لجرلا رظنم نم سفنلا

 د ناك ولو « اهلج اهنع ففي نآ كلمي ىذلا اذ نمف ء اهلمحب ةلقغم لماحلا تناك

 ٠ سفنلا ١ ىلإ لقتني لقتني « لمحا فيفخت اهيف ليحتسي ىتلا « ةرثؤملا ةروصلا هذه نمو !؟ىبرق

 « هتاذب لوغشم ناسنإ لك نأل « اهلج فيفخت ليحتسي ىتلاو « ةمايقلا موي اهلمحب ةلقتلا

 !! كلذ ىف اًبغار ناك ولو دحأ لمح لمح نأ دحأل قحمب ال هنألو

 نكلو ٠ . . . هللا ىلإ ءارقفلا متنأ سانلا اهي اي ١ : ةفاك « سانلل ١ هجوم ثيدحلا اذهو

 : مهدحو نونمؤملا مه هب لمعيو هيعيو هيلإ عمتسي ىذلا

 . هسفنل ىكزتي امنإف ىكزت نمو « ةالصلا اوماقآو « بيغلاب مر نوشخي نيذلا رذدت اهنإ »
 . « ريصملا هللا ىلإ و

 ريدنلل لوبچتسپ نيذلا نآ دوصقملا نکلو . اًعيج سادلل هجوم هتقیفح یف ) راذنإلا J و

 . ةاكزلا اوتآو ةالصلا اوماقأ نيذلاو « بيغلاب ممبر نوشخب نيذلا ١ نونمؤملا مه هب نورثأتيو

 نإ ٠ هناحبس راصبألا هكردت ال هللا نأل « بيغلاب نونمؤي : ةليصألا نينمؤملا تافص ىهو

 نوكزبو « هللاب نمؤملا بلقلا ةلص ىه ىتلا ةالصلا نوميقيو « بيغلاب اتاميإ ناسنإلا هب نمؤي

 . ١١-٠١ : جراعملا ةروس (۲) . ٤-۳۷ : سبع ةروس (۱)
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 ايف ىلاعت هلوق عم بسانتت ةفاضإ فيضي انه ريبعتلا نكلو . . " اهيف هللا قح ءادأب مح اومأ
 اوتآو ةالصلا اوماقأ : انه لوقي ال وهف ١ . . هللا ىلإ ءارقفلا متنأ سانلا اهيأ اي ١ : قبس

 یکرتی مناف یکزت نمو » : لوقی نیح رشابم ریغ قیرط نع ۃاکزلا ءاتیإ ىلإ ریشی انإ . . ةاکزلا
 ءةاكزلا اوتأو ةالصلا اوماقأو بيغلاب ممبر نوشخي نيذلا رذنت نإ : اذكه ىنعملا نأكو « هسفنل

 ءاجر هسفنل ناسنإلا ىكرتي نإ « دابعلا ةاكز نع ىنغ هللا نأل . هسفنل ىكزتي |منإف یکزت نمو
 . هللا دنع نم ةبوخملا

 . ٠ ريصملا هللا ىلإو

 كلت ىلع هءازج ىقلتي كانهو « ايندلا ىف اهلمع ىتلا هلامعأب هللا ىلإ رئاص ناسنإلاف

 . رشف ارش نإو « ريخف بخ نإ : لامعألا
 ىوتسي امو » : لوقي ةرحنآلا ىف هللا ىلإ ناسنإلا هب ربصي ىذلا « ايندلا ىف لمعلا ةبسانميو

 ريصبلا عم ىوتسبي ال « قحلا قيرط نع هتريصب تيمع ىذلا ىمعألا . . « ريصبلاو ىمعألا
 : هللا ةاضرم ءاغتبا هعبتاف قيرطلا ىأر ىذلا

 . “ رورحلا الو لظلا الو « رونلا الو تاهلظلا الو « ريصبلاو ىمعألا ىوتسي امو »

 الو لظلا الو « رونلا الو تاهلظلا ىوتست ال كلذك ريصبلاو ىمعألا ىوتسي ال اكو

 رفكلا وهو اهب هبشملا نكلو . . ةيدبلا ىلإ ةبيرق ةدهاشم ةيسح ءايشأ اهلكو . . رورحلا

 وهو ىمحلا وه رفكلا نآ نيبتت الف « ةسومطملا ةريصبلاو قتلغملا سحلا ىلع بيغي ناميإلاو

 لظلا وهو رونلا وهو رصبلا وه ناميإلا نأ كلذك نيبتت الو « حفاللا رحلا وهو تاملظلا

 اذهو « اذه كلذ ىرتف « ةبولقم ءايشألا ىرت ةسومطملا رئاصبلا كلت نأل . . ليلظلا

 رفكلا نو ؛ نارسخلا وهو « ةقشملاو بعتلا وهو « ديقلا وه نايإلا نأ اهيلإ ليخيو . .كاذ

 ! نومضملا بسكملا وهو رسيلا وهو ةقالطلا وه
 . « . . تاومألا الو ءايحألا ىوتسي امو »

 ةسوكنملا رطفلا هكردت ال ىذلا « اهئارو نم دوصقملا نكلو . كلذك ةيسح ةييدب كلتو

 . . تولا وه رفكلا نأو . حاورألاو سوفنلاو بولقلا ةايح . . ةقحلا ةايعلا وه ناييإلا نأ

 . . ساسحإإلا دلبتو بولقلا تومو روعشلا توم
 . « روبقلا ىف نم عمسمہ تن امو ءاشي نم عمسي هللا نإ »

 كد ور

 ةرقبلا ةروس لوأ ىف تافصلا سفن رظنا ( )١

۳۹ 



 یتلا مھحاورآ نود مھداسجأب ءایحلا دادع یف اوناک ولو « روبقلا یف ١ نيذلا « تاومآلا»

 . نوعمسي ال ىتوملا نأل ! مهتوعد امهم مهَعِمسَت نأ عيطتست نلف ءالؤه امأ . . رفكلا اهلتق

 ! « روبقلا ىف نم عمسمب تن امو » « ءاشي نم عشب هللا نإ » : ربعتلا انه انفقوتسيو

 نيذلاو نوبيجتسي نيذلا ةلاح « نيتلاحلا ىف غلبملا وه - ملسو هيلع هللا ىلص - لوسرلا نإ

 نإ لوقي ريبعتلا نكلو . . هسفن دنع نم سيلو هللا نع غلبم نيتلاحلا ىف وهو « نوبيجتسي ال

 كلذو « - ملسو هيلع هللا ىلص - لوسرلل نوبيجتسيف قحلل نينمؤملا بولق حتفي ىذلا وه هللا
 نع مهبولق بجحب هللا نإف ممتريصب تسمطنا نيذلا امأو « ءاشي نم عمسي هللا نإ ١ ىنعم

 نإف نيلاحلا یو . نوبیجتسی ال مهف - ملسو هيلع هللا یلص - لوسرلا مهاعد [ھمف « قحا
 : لالضلا وأ ىدهلا دحأل كلمي ال - ملسو هيلع هللا ىلص -لوسرلا

 ١ (ريذن الإ تنآ نإ . .

 نم اذهف . . ىدهلل سانلا بولق حتفي نأ - ملسو هيلع هللا ىلص - لوسرلا ةمهم تسيلف
 مهتمهمف همالسو هللا تاولص مهيلع لسرلا امآ « ءاشي نم عمي » ىلاعتو هناحبس هللا نأش

 : هللا نع غيلبتلا مهتمهم . . بسحيف راذنإلا

 . « ريذن اهيف الخ الإ ةمآ نم نإو « اريذنو يشب قحاب كانلسرأ انإ

 . . ٩ قحاب » هبر دنع نم لسرم - ملسو هيلع هللا لص - لوسرلا نب ینابر نالعإ اذهو

 سيل  ملسو هيلع هللا ىلص  لوسرلا نآب كلذك نالعإو . ةلاسرلإو ىحولاب نيبذكملا هجو ىف
 سيلف . ريذن اهيف الخ الإ ةمأ نم اف ! ممألا نم عدب نوبذكملا برعلا الو « لسرلا نم اًعدب

 ىتح ةيرشبلا خيرات ىف اًبيرغ الو اديدج ارم مهيلإ - ملسو هيلع هللا ىلص - لوسرلا لاسرإ
 . بيذكتلا اذه لك هوبذكيو بجعلا اذه لك هل اوبجعي

 باتكلابو ربزلابو تانيبلاب مهلسر مم ءاج : مهلبق نم نيذلا بذك دقف كربذكي نإو »
 .«رنملا

 الو « مهيلع سأت الف ! اهوسر تبذك دق مهلبق ةمأ لك ! نيبذكملا لو نذإ ءالوه سيلف

 ثدح دقف ! ناهرلاو ةجحلا وأ نايبلا ف صقنل نوبذكي مهن نبسحت الو ! مهرمآ نم بجعت

 . هللا دنع نم ةلزنملا بتكلابو فاكلا نايبلاب مهتءاج مهلسر نأ عم مهلبق نمم بيذكتلا

 معزي اک ةيآ لاسرإ لاح ىآ ىلع اهيفشي نلو ! ءافشلل ةلباق ريغ ةيضرم ةلاح نذإ بيذكتلاف

 ممألا باص دقف ريذنلا قدص نوفرعي مهو ! ريذنلاب اوهجاوي نأ لوألا انإ ! نوبذكللا

 : لبق نم ةبذكملا
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 ١ ؟ ریکن ناک فیکف اورفک نیذلا تذحخآ مث ٠ .

 ! ريمدتلاو لماشلا قحملا هنإ . . نايب ىلإ جاتحب الف فورعم هنإ

 : قايسلا عم نيتعيرس نيتفقو فقنو
 . «ريذن اهيف الخ الإ ةمأ نم نإو <« اًريذنو شب قحلاب كانلسرأ انإ . ريذنالإ تنأ نإ »

 كانلسرأ انإ » ىلاعت هلوق نم كلذ حضاوو . اعم راذنإلاو ةراشبلا ىه لسرلا ةمهم نإ

 نإو » : لوقي كلذ دعبو « ريذن الإ تنأ نإ » : هل لوقي كلذ لبق نكلو « اريذنو ابشب قحل اب

 ‹ ةلاسرلا ىهجو دحأ وهو « انه ريذنلا بيلخت حضاوو . . « ريذن اهيف الخ الإ ةمأ نم

 نم ةيآلا ىف دراولا راذنإللو « ةيحان نم نوكرشملا هيلع رصي ىذلا بيذكتلل كلذ ةبسانمل

 . « ؟ريكن ناک فيكف اورفک نیذلا تذخآ مث » :دعب

 . «؟ريكن ناك فيكف اورفك نيذلا تذحآ مث » : ةريحألا ةيالا ىف « مث » دنع ةيناثلا ةفقولاو

 ۲؟ باقع ناك فيكف مهتذخأ مث اورفك نيذلل تيلمأف ١ : نآرقلا ف ىرخأ ةلثمآ اه نإ

 ذحأي ال هللا نإ ! ةلالدل اه نإو . . «؟ ريكن ناك فيكف مہتذخ مث نیرفاکلل تیلمأف »

 ىف مخوبذعي ةاغطلا بلق ىف نوعقاو مهو نونمؤلا ىنمتي اك اوب ذکي نآ درجمب مهّؤوتل نيبذكملا
 مهتأطو دتشتو اوتع نودادزيف ‹ نيلاظلل ىلمي كلذ نم سكعلا ىلع هنإ ! الك ! ءالتبالا ةرتف

 ! نينمؤملا ىلع
 نيملاظلل بح نع كلذك وه الو ! مهنع لت الو نينمؤملل هللا نم يلق نع كلذ امو

 : مه نولوقي ! ممنوبذعي مهو نينمؤملل ايدحت نوملاظلا معزي اك « لطابلا ىلع ْمُهو مم رصنو
 ! مكيلع هللا انرصن ام قحلا ىلع متنك ول

 ةمق ىف مهو ةتغب مهذخأي مث ! كلذ اولوق لو كلذ اولعفيل هناحبس مه للمي وه نإ

 اذإ ىتح ! ءىش لك باوبأ مهيلع انحتف هب اوركذ ام اوسن الف » ! ىدحتلا ةمقو ةطلسلا

 هلل دمحلاو « اوملظ نيذلا موقلا رباد عطقف . نوسلبم مه اذإف ةتغب مهانذحأ اوتو ايب اوحرف

 مولضي نيذلا رازوأ نمو ةمايقلا موي ةلماك مهرازوأ !ولمحيل » كلذكو " « نيلاعلا بر
 . ٩“ نورزي ام ءاس الآ . ملع ريغب

 ا ايندلا ةايحلا ىف قحلل هللا مهصحمي امنإف - هللا مه - ضرألا ىف نوبذعملا ام

 ٠ ٠ باح رغب مهرجأ نورباصلا نوي مث .ءالتبالا

 )١( دعرلا ةروس : ٠۲ . )۲( جحلاةروس : ٤٤. ) )۳ماعنألا ةروس : ٤٤-٤٥ .
 ) ٤ ( لحنلا ةروس : ۲١ . )  ) ۵رمزلا ةروس



 تازجعملا هللا تايآ نم ةيآ ىلإ مهب دوعي « نيعمتسملا سوفن ىف هلعف ريذنلا لعفي نأ دعبو

 نإو « مه مهيلإ باطخلا هجوي ال انأك ةرملا هذه ىف هنكلو - ةيآلل رركتملا مهبلط ىلع ادر -

 نع ًالصفم اًتيدح ثدحتيو مهنع ىضغي نإ . . مهيلإ باطلا هجوي نم ةقيقحلا ىف اوناك
 : نينمؤملا

 ددج لابجلا نمو « امغاولأ اًفلتخ تارمث هب انجرخأف ءام ءامسلا نم لزنأ هللا نأ رت ملأ »

 هناولأ فلت ماعنألإو باودلاو سانلا نمو « دوس بيبارغو اماولأ فلتخ رجو ضيب

 . « روفغ زيزع هللا نإ . ءايلعلا هدابع نم هللا ىشخ انإ . كلذك

 ركذب ىهتنت ةيالا نكلو . . نينمؤمو نيبذكم « عيمجلا ىلإ هجوم ثيدحلا « . . رت ملأ »
 ةدابعو ةعاط مهبرل نودادزيف ةيالا هذه هلالد نوكردي نيذلا مه مهأل « مهدحو نينمؤملا

 . . ةيشحو

 ىف ظوحلملا عونتلاو « نوكلا ىف هللا اهقلخ ىتلا ءايشألا ىف حضاولا فالتخلالا ىه ةيآلاو

 ! دحإولا عونلا تاذ تانئاكلا

 . «؟ ااولأ اًملتخم تارمث هب انجرخأف ءام ءاسلا نم لزنأ هللا نأ رت ملأ »

 بانعأ نم تانجو تارواجتم عطق ضرألا ىفو » : دعرلا ةروس ىف ةلثايملا ةراشإلاب انركذت

 نإ . لكألا ف ضعب ىلع اهضعب لضفنو ٍلحاو ءامب ىقسي ٍناونص ريغو ناونص ليخنو عرزو
 تاراشإلا تہباشت نإو اًصاخ اجو اعط ةراشإ لکل نکلو ' « نولقعی موقل تایآل كلذ ىف
 ." رهاظلا ىف

 لزانلا دحاولا ءاملاب ىقست ىهو ناولألا ةفلتخملا تارمثلا ىف وه هيلإ راشملا لوألا عونتلا

 . ءايسلا نم

 . « دوس بيبارغو امناولآ فلتخم رجو ضيب ددج لابجلا نمو ١ : لاجل ا ىف ىناثلا عونتلاو
 فلتخ ماعنألاو باودلاو سانلا نمو ١ : ماعنألاو باودلاو سانلا ىف ثلاثلا عونتلاو

 . «كلذك هناولأ

 فالتحالاو « [ ناسنإلا هعمو ] ناويحلاو تابنلاو دالا : ةثالثلا تانئاكلا عاونأ هذهف

 نأ هناحبس رداقلا هلإلل الإ نکمی اف . . هتردقو هردقو هللا ةئيشمب « اًعیمج اهیف ثداح

 . . تانئاكلا عيمج ىف بيجعلا عيونتلا اذه ثدحي

 فلإلا ةجيتن سحلا هيلع دلبتي ام دشأ نم اهنكلو . . كش الو ةظوحلم ةرهاظلا هذهو

 )١( «نآرقلا ىف راركتلا ةرهاظ » ىلاتلا لصفلا رظنا ( ۲ . < : دعرلا ةروس .
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 لإ اًهجوت هب هجوتيو « اره حتفتملا نادجولا زه اهل اهنم ةدحاو لك نإو . . راركتلاو ةداعلاو
 . ةردقلا زجعملا رداقلا قلاخل ا هللا

 هذه ايف .. هلل نادجولا عشخي نآب ةليفك ناولألا ةفلتخملا تارمثلا دنع ةدحاإو ةفقو

 ىقتلي داكي الو « نول هل تابن لك . . ذاحألا عونتلا اذهب تابنلا تبنت ىتلا ةرجعملا ةردقلا

 ام تابنلا اہ فصن یتلا « ةرضخلا ١ ىتح ! رصحل ا قوفي ىذلا اهددعت ىلع اهنم نانثا نانول

 نع ثدحف « تارمثلا » امأ . . ةرضخللا نم ةنيابتم ةفلتخ لالظ نإ ! ةدحاو ةضحخ ىه

 لالظو ناولألا نع ةربعملا ظافلألا قدأ مدختساإو ! ثيدحلا كل ءاش ام اناولأ فالتحا

 . فالتحالاو عونتلا ناول نم دحاو نول اذهو ؟ فصولا نم غرفت ىتمف . . ناولألا

 هذه ام ! هلل اي ! اًبجع ناسنإلا لهذت ناولألا ةلحادتملا ةنيابتملا لابحلا دنع ةدحاإو ةفقوو

 نيابتتو ناولألا اهيف لخادتت نأ ةدحاولا ةرخصلل ىتأت فيكو ؟ نيولتلا ىف ةبيجعلا ةقدلا

 نينسلا نييالم ذنم اذكه اهنإو 1؟ ناولآ ضراعم مآ كلت روخص ىه لهو ؟ ةروصلا هذهب
 ! ناسنإلا دجوي نأ لبق نم ىتح . . اناولآ ددعتو هذه ةخاشلا اهتفقوب

 نأب ةيرح « ةفلتخملا ماعنألاو باودلا ناولأو « ةفلتخملا رشبلا ناولآ دنع ةدحاو ةفقوو

 . رمسالاو دوسأالاو ضيبالاو رمآلاو رفصألا اذه : ناسنإلا بلق ىف ةشهدلاو بجعلا ريشت

 مهعونتو مهؤاقتلا كذخأيف هذه ةفلتخملا مناولأب نوقتليو ! دحاو عون نم مهلك ! رشب مهلك
 امامت ! هدحو ماع مهنم لك كلذ دعبو .. ءاقتلالا ةطقن كلت .. رشب مهلك ! نآ ىف

 . ناولألا ةفلتخملا تارمثلاكو . . دوس بيبارغو رحو ضيب ددج اهنم ىتلا لابحلاك

 ماعنألاو باودلا ماع ر

 . . لاثم ريغ ىلع عدبت ىتلا ةرداقلا ةردقلل اهنإ الآ . . قلخلا ىف زاجعإلل هنإ

 لظ ول -اهدحو ۔ ىهف ! ادبأ ةزجعملا ا ىرشبلا نادجولا ناك دقلو

 لمأتلاو بجعلا دغني ال مث . . اًبجعو ًامأت اهلك هتايح تألم « اهلمأتي اهلك هتايح ناسنإلا

 | ةايحلا تدفن ولو

 ذك منإ لب .. نيدلبتم ةلهذملا ةرهاظلا هذه ىلع نورمي فسألا عم رشبلا نكلو

 ! نورفکیل
 ! « ءاملعلا هدابع نم هللا ىش انإ »

 ‹ اهتنحش لكب اهنوقلتيف ‹ ةزجعملا ةرهاظلا هذمب مجانادجو لعفنت نيذلا مه مهنإ
 ‹ رداقلا هلإلا كلذل ممولق عشختتف . . روصملا عدبملا قلاخلا هللا هنإ : اهتلالد نوكرديو
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 : رداقلا زيزعلا وهو مه هللا رفخيف . . هتمظعو هلال یغبنی اک هنوشخو

 . “ روفغ زيزع هللا نإ

 فقن ممر نوشي نيذلا كئلوأ نع لصفملا ثيدحلا ىف قايسلا عم ىضمن نأ لبقو

 : تايآلا نم ةعومجملا هذه عم نيتفقو

 سلا اهيلع دلبتي ىتلا « قلخلا ىف عونتلا ةرهاظ ىلإ ىرشبلا سحلا تفل وه دوصقملا نإ

 ةرهاظ ىلإ - رشابملا ثيدحلاب-رظنلا تفلب ىفتكي ال قايسلا نكلو . . ةداعلاو فلإلا مكحب

 ةزجعمو ةبجعم ةقيرطب هتاذ ريبعتلا بولسأ قيرط نع اهيلإ رظنلا تفاي انإو « هذه عونتلا
 : ةيوغللا ةرهاظلا هذه دنع فق مث ىرخأ ةرم نيتيآلا ارقا ! نآ ىف

 . (انارلأ اًقلتخ »

 . (امناولآ فلتخ »

 .  هناولآ فلتخ »

 ‹ تارم ثالث ةدحاولا ةيوغللا ةرابعلا عيونتب هنع رّبَعُي عونتلاو فالتحالا نإ !؟ تيآرآ

 اهانعم ىف ةدح-او ةرابع ىهو ! ناريحلاو تابنلاو دايحلا : ةثالثلا قلخحلا عاونآ نم عون لک عم

 ىنعملا ىف دحاو هلك تابنلا نأ اك« ةرم لك ىف اًديدج - اًيبارعإ - ًالکش ذحأت اھنکلو « ماعلا

 لك یف اول فلتخیو «ماعلا ىنعملا ىف دحاو اهلك لابجلاو «ةرم لك ىف هنول فلتخيو « ماعلا
 لك یف اًملتخ ًالکش ذختتو « ماعلا ىنعملا ىف دحاو اهنم لك ماعنألاو باودلاو سانلاو « ةرم

 ! ةرم
 ! زاجعإلا هنإ الأ ؟ ريبعتلا ف عادبإلا ىلإ تيأرأ
 . « ءاملعلا هدابع نم هللا ىشخب انإ » :  ءالعلا » ةملك دنع ةيناثلا ةفقولاو

 نأ ۔ربدت الب ۔ انلاب ىف رطخم « رضاحلا انرصع ىف ءاملعلاو ملعلا ةملكل انلوادت ةرثك نمف
 ةصاحخ خلا . . ةايح ءاملعو نيسدنهمو ءابطأ نم . . مولعلا لاجر ىنعمب ءالعلا مه دوصقملا

 مث . (ءايلعلا » كئلوأ اہ لغتشي ىلا « ةيملعلا » رهارظلا نم ىه انه ةروكذملا ةرهاظلا ناو

 مهنم رفكلاو داحلإلا ىلإ برقأ ءالؤه نم ةبلاغلا ةرشكلا ىرنف ةرصاحملا ةيلهاجلا ىف انلوح رظنن
 ! نالا ىلإ

 . . ىنآرقلا ريبعتلا ةلالد لإ عجرن نأ ًالوأ ىخبنيف
 نم رثكأ ىف نآرقلا مهفصو نيذلا بابلألا ولوأ مهو « نوملعي نيذلا » مه ءالعلا

 : دعرلا ةروس -هذه انتسارد ىف -اہہرقأ نمو « عضوم
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 ‹ بابلألا ولوأ ركذتي اهنإ ؟ ىمعآ وه نمك قحلا كبر نم كيلإ لزنأ انآ ملعي نمفأ »
 نوشختو « لصوي نأ هب هللا رمأ ام نولصي نيذلاو . قاثيملا نوضقني الو هللا دهعب نوفوي نيذلا

 اغ اوقفنأو ةالصلا اوماقأو مہر هجو ءاغتبا اوربص نيذلاو « باسحلا ءوس نوفاخيو مد

 . « رادلا ىبقع مه كئلوأ . ةئيسلا ةنسحلاب نوءرديو ةينالعو ارس مهانقزر

 - هللا دابع نيب نم مه مهاب انه مهفصيو « نآرقلا مهدصقي نيذلا « ءاملعلا » مه ءالؤه

 . هللا نوشخب نيذلا

 اوماقأو هلا باتك نولتي نيذلا نإ » : ةرشابم ةيلاتلا ةيألا ىف مهفصيل انه قايسلا نإ لب

 كلتو ءالعلا مه االؤهف . . « روبت نل ةراجت نوجري ةينالعو ارس مهانقزر ام اوقفنأو ةالصلا

 . . ءالعلا ةفص مهيطعت ىتلا مم اعأ وأ متافص

 نأ ىرحأ مه مولعلا لاجر ىنعمب ٠ ءاملع ١ رضاحلا انحالطصا ىف مهيمسن نم نإ ةقيقح

 مه فشكت ال  داحلإ دعب - لعفلاب ءالؤه ضعب نما دقلو . . هزاجعإو قلخلا ةمظع اوكردي
 ثدحت نأ نكمي ال ةيحل ا ةيلخلا وأ ةرذلا ءانب ىف ةقيقدلا تازجعمل ا هذه نأ ةيملعلا مهثوحبب ىف

 . . ملعلا قيقد ةردقلا ميظع دجوم نم ام دبال هنأو « اقافتا

 « ءاملعلا » ىنعم لظيو . . ةينارقلا هتلالد ىنارقلا ربعتلل لظي نكلو . . ةقيقح هلك اذه

 رعاشم ىلإ مهدنع ةفرعملا لوحتتف . . ىناميإلا جهنملا ىلع ةيهولألا ةقيقح نوملعي نيذلا ىأ

 تحتفت اذإ « ءالؤه ملعلا لاجر اهموهفم ىف لخدي نأ نكميو . . ىلمع كولسو ةينادجو
 الاتتما دشأو هلل ةيشخ دشأ مهلعجم ام ةيهولألا ةقيقح نم اوملعف ةزجعملا هللا ةردقل مهتريصب

 بولق غيزت ىتلا ةيملعلا ممتاصصختب ال « ءاملع » نوحبصي اهدحو ةفصلا هذهيو . . هرمأل
 مهلعجت مهتايح اهيلع نوميقي ىتلا ةيلهاجلا ةدعاقلا نأل « هللا ىلإ اهدرت نأ نم الدب مهرثكأ

 !! هلا نوک نم اًدیدج اًتیش اوملعت لک هللا نم اًدعہ رٹکآ
 : هلل ةيشخ مهرثكأ هللا دابع نيب نم مه نيذلا « ءالعلا » لاوحأ لصفي قايسلا ىلإ دوعنو

 ةراجع نوجري ةينالعو ارس مهانقزر ام اوقفنأو ةالصلا اوماقأو هللا باتك نولتي نيدذلا نإ »

 نم كيلإ انيحوأ ىذلاو . روكش روفغ هنإ « هلضف نم مهديزيو مهروجأ مهيفويل « روبت نل

 نيذلا باتكلا انثروأ مث . ريصب ريبخ هدابعب هللا نإ . هيدي نيب امل اقدصم قحلا وه باتكلا

 . هللا نذإب تاریخ اب قباس مهنمو « دصتقم مهنمو هسفنل ملاظ مهنمف « اندابع نم انيفطصا

 ولولو بهذ نم رواسأ نم اهيف نولحي ارلخدي ندع تانج : ريبكلا لضفلا وه كلذ

 . ١۹-۲۲ : دعرلا ةروس ( ۱)



 ىذلا « روكش روفغل انبر نإ نزحلا انع بهذأ ىذلا هلل دمع ا : اولاقو « ريرح اهيف مهسابلو

 . « بوغل اهيف انسمي الو بصن اهيف انسمي ال « هلضف نم ةماقملا راد انلحأ

 ةراجت نوجري ةينالعو ارس مهانقزر امن اوقفنآو ةالصلا اوماقأو هللا باتك نولتي نيذلا نإ »

 . .  روبت نل

 نوميقيف ٠ سوسح ىكولس لمع ربدتلا اذه نم جتنيف « هنوربدتيف هللا باتك نولتي نيذلا
 . . ادبأ ةحمبار ةراجت ممر دنع نوجري كئلوأ . . ةينالعو ارس هللا مهقزر اع نوقفنيو ةالصلا

 : اهحبر نمضو اهنمض ىذلا وه هللا نأل « روبت « نلا)

 . « روکش روفغ هنإ . هلضف نم مهدیزیو مهروجآ مهیفویل

 ‹ روفغ هلإ هنإ مث « هلضف نم مهديزيو ١ : اهاثمأ رشعب ةنسحلا ىزجي ميرك لإ هنإ

 وهو . . اهنع بوتي نمل كلذك اهرئابك رفغيو « بونذلا رئاغص رفغيو تائيسلا نع زواجتي
 ركشلاف ! برلاو دبعلا دنع ةدحاو ةروص اذ سيل لاحلا ةعيبطب ركشلاو ! روكش ةلإ كلذك

 ىف هلظ ىقلي ظفللا نكلو . . حلاصلا نمؤملا هدبع هب ىزجم ىذلا نسحل ا ءازجلا وه هللا نم

 . . ىلعألا لثملا هللو ! كلذ عم سفنلا

 قدصملا ء هللا دنع نم ىحوملا قحلا وه نوحلاصلا هللا دابع هولتي ىذلا « باتكلا » اذهو

 ريصب « هدابعب ريبخ وهف . . رشبلا ةايح ىف ةنيعم ةمهمل هللا هلزن « بتكلا نم هلبق نم لزن ام

 مه ريتيل باتكلا اذه ىلإ ةجاح ىف مبنأ ماعيو « مهحلصيو مه حلصي ام ملعي « مهاوحأب
 : مهيلع هلزنأف . . مهليبس

 ريب هدابعب هللا نإ . هيدي نيب ال اقدصم قحا وه باتكلا نم كيلإ انيحوأ ىذلاو »
 . ١ راصب

 باتكلاو . . « باتكلل » ةثراولا ىه نوكتل  اهملعي ةمكحل - ةمألا هذه هللا راتخا دقلو

 ارقلت دق دوهيلا نوكي ىئعملا اذهبو « هللا دنع نم لزنملا باتكلا » ىأ « ماعلا هانعمب انه

 : ةمألا هذه هثرت نآلاو « باتكلا » ىراصنلا ثرو مث « لبق نم « باتكلا»

 ‹ دصتقم مهنمو « هسفنل ملاظ مهنمف اندابع نم انيفطصا نيذلا باتكلا انروأ مث »
 . « . . . هللا نذإب تاریخ اب قاس مهنمو

 : ةعقاولا ةروس ىف ءاج ام لثامي ىثالثلا ميسقتلا اذهف « رفكلا ىنعمب انه ملظلا ناك اذإو
 ام ةمأشملا باحصأو < ةنميلا باحصأ ام ةنميلا باحصأف « ةثالث اًجاوزأ متتكو
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 باحصأ مه نوملاظلا نوكيف “ « نوبرقملا كئلوآ « نوقباسلا نوقباسلاو « ةمأشملا باححصأ

 . . نوقباسلا مه نوقباسلاو « ةنميلا باحصأ مه نودصتقملاو « ةمأشملا

 هذه هب تدرفنا ايسقت اذه نوكيف نينمؤملا ةرئاد لحخاد اًيثالث ايسقت اذه ناك اذإ امأ

 مه نودصتقمل او 4 مہعانسح ىلع مہعائیس تداز نيذلا ةاصعلا مه نوملاظلا نوکيو ْ ةروسلا

 نيذلا كئلوأف تاريخلاب نوقباسلا امأ « اهيلع تطغ مهتانسح نكلو تائيس مه نيذلا

 : هللا لضفب قيرطلا ىلع اوماقتسا

 بهذ نم رواسأ نم اهيف نولجب امولخدي ندع تانج . ريبكلا لضفلا وه كلذ . . »

 « روكش روفغل انبر نإ نزحل ا انع بهذآ ىذلا هلل دمحلا : اولاقو . ريرح اهيف مهسابلو ؤلؤلو
 . ( بوغل اهيف انسمي الو بصن اهيف اسمي ال هلضف نم ةماقملا راد انلحأ ىذلا

 ؤلؤللاو بهذلا رواسأ هيفف . تقولا تاذ ىف یونعمو یسح انه ميعنلا نأ حضإوو

 ٠ ةماقملا راد ١ مهلحأ ذإو « نزحلا مهنع بهذ ذإ هلضفو هللا ةمعنب روعشلا هيفو « ريرحلاو

 نإف ‹ ىونعملاو ىسحلا ‹ ميعنلا ىعون عاهتجا عمو . . ريغص الو ريبک بعت اهیف مهسمي ال

 . . بلغألا وه ىونعملا ميعنلا نأ انه حملي ناسنإلا

 « نزحلا باهذإ » ةمعنب نوسحي مهنإ . . « نزحلا انع بهذأ ىذلا هلل دمحلا : اولاقو »

 « روكش روفغل انبر نإ » هئامعن ىلع هللا ركشب مهتنسلأ قلطت « كش نود ةيونعم ةمعن ىهو

 نوبرقتي ىتلا هللا نيبو مهنيب ةيحورلا ةلصلا كلتب مهساسحإ حملت « . . انبر نإ ١ موق ىفو

 تافصلا سفنب ىلاعتو هناحبس هللا نوفصي مآ ىلإ ةفاضإلاب . . هبلإ اهب نوبحتيو هللا ىلإ اهب
 « روکش روفغ هنإ هلضف نم مهدیزیو مهروجأ مهيفويل » : لبق نم هسفن اہ فصو یتلا

 تاذب هللا نوفرعي كئلوأ ةنحجلا لهأ انأكف « دوصقمو ظوحلم فصولا ىف قباطتلا اذهو

 مه مئ ٠ هب ةيحورلا مهتلص ةدش نم كلذو هناحبس هسفت اہ فرعي ىتلا تافصلا

 ىرخأ ةرم سحتف « هلضف نم ةماقملا راد انلحأ ىذلا » : نولوقیف هللا معن دادعت یف نوضمی

 اهتاذ ةيمستلا ىفو « ةماقملا راد » مهلحأ هللا نأب نوطبتخم نوحرف انه مهف « ىحورلا ميعنلاب

 الو بصن اهيف مهسمي ال ىتلا ةيضرلا ةينهلا ةمئادلا ةماقإلا ادهف . . حورلا ميعنب راعشإ

 دجن . . ّينلا ّيضرلا رماغلا لماشلا ىحورلاو ىسحلا عاتملا اذه نم رحآلا بناجلا ىفو

 : منهج ران یف ١ نرخرطصي ١ رافكلا

 . ۷-١١ : ةعقأولا ةروس ( ) ١
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 ‹ ااذع نم مهنع ففخي الو اوتوميف مهيلع ىضقي ال « منهج ران مه اورفك نيذلاو »

 انک یذلا ريغ املاص لمعن انجرخأ انبر : اھیف نوخرطصی مهو . روفک لک یزجن كلذك
 .(..! لمعت

 . . كانه ىونعملاو ىسحلا عاتملا لباقم ىف « تقولا تاذ ىف ىونعمو ىسح باذع هنإ

 ال » یونعم باذع كلذك هلخاد ىف ْنكلو . ىسح باذع . . « منهج ران » هذهف

 . ٠ اهيف نوخرطصي » مه مث .. « ااذع نم مهنع ففخي الو اوتومیف مهیلع یضقي

 تاوصأ لخادتت مث نوخرصي مهف ! هتاذ خارصلا نم ربكأ ىنعمب ىحوي خإرطصالاو

 نوعيطتسي ةلاح ىف اوسيل مهف . . عجوأو « ىكنأ كلذو « ضعبب اهضعب طلتخيو مهخارص

 ! مہتاوصأ ميظنت اهيف

 اوخرص مآ انعم « خإرطصالا ١ نأل . . اًعيرس ىتآي ال هنكلو . . ةياهنلا ىف درلا مهيتأيو

 باذع وهو مه لامهإ اذه فو . . مهخارص ىلع ةباجإ ارقلتي نأ نود اوخرصو اوخرصو
 ىذلا مهبلطل ةباجتسا وه لهف ةياهنلا ىف درلا مهاتأ اذإف . . ىسحلا باذعلا بئاجب ىوثعم

 نع اًبيذعت لقي ال در هنإ ! الك ؟ «! لمعن انک یذلا رغ اً اص لمعت انجرح انہر » : ہوبلط

 : ىسحلا باذعلا

 نم نيملاظلل امف اوقوذف !؟ ريذنلا مكءاجو ؟ ركذت نم هيف ركذتي ام مکرمعن مل وآ . . )

 . !١ ريصت

 ىتح . . ةظحل فك دق خارصلا نإو ! اًتكسمو ًااهذم ءاج باوجلا نأ انلايخب روصتنو

 ! ديدج نم باذعلا هججي

 ةمتت هنأك « ايندلا ىف انه مهثدجب . . ةمايقلا موي باذعلا دهشم نم . . كانه نمو

 ! كانه ثيدحلا

 مكلعج ىذلا وه « رودصلا تاذب ميلع هنإ « ضرألاو تاوايسلا بيغ ملاع هللا نإ ١

 ‹ اتقم الإ مهبر دنع مهرفك نيرفاكلا ديزي الو . هرفك هيلعف رفك نمف « ضرألا ىف فئالخ
 . ٠ راسخ الإ مهرفك نيرفاكلا ديزي الو

 ‹ دحاو قايس ىف ةرخآلا ملاعو ايندلا ملاع نيب لصولا اذه ىنآرقلا ريبعتلا تازجعم نم نإ
 مهو رافكلا لاح فصي ةهينه ذنم ناك دقف . نيعماسلا سوفن ىف نيعم ريثأت ثادحإل

 نم نولعفی اوناک امل اودوعی الأب نودهعتیو اهنم جورا نوہلطی « منهج ران ی نوحخرطصی

 یف مکل انددم ! مکتصرف متعضآ دقل : لماکلا سیئیتلاو تیکبتلاب درلا مهئیجیف «لبق
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 ! اوقوذف .٠ . هومتبذكف مكرذني ريذن مكءاجو « ربدتلاو ركذتلل ىفكي ىذلا ردقلاب مكرامعأ
 دروأ نيذلا مه مه . . ايندلا ىف انه مهثدحجب ثيدحلا رمتسي مث « ! ريصن نم نيملاظلل امف

 روص مهيرت « عنصلا ةبيجع ةآرم مهمامأ عفري نأكل ! تاظحل لبق نم منهج ىف مهفصو

 كلذب مهيلع دريو نوخرطصي منهج ران ىف مهسفن نوريف « ديعبلا لبقتسملا كلذ ىف مهسفنأ

 نوكي نأ دعب نكلو « رضاحلا مهعقاو نع مهثدحيل ةأجف ةآرملا لزني مث .. عجىملا درلا

 : لاعفنالا ةزهب مالكلا نوقلتيف « لبق نم ةآرملا ىف هوأر مب زتها دق مهنادجو

 ىف ام ملعي وهف « رودصلا تاذب ميلع هنإ « ضرألاو تاوامسلا بيغ ماع هللا نإ »

 ىذلا وه » . ةمايقلا موي ريحآلا مكحلا مكيلع مكحي كلذ هملع ىضتقمبو « مكبولق

 ایحلا یف متصرف مکاطعأو ‹ نیرخآ موق دعب مکفلختسا « ضزألا یئ فئالخ مکلعج
 ديزي الو .  . هرايتخا ةبغم هيلعف رفكلا راتخا نم . . « هرفك هيلعف رفك نمف .  . لمعلاو

 ذنم اوأر دقو . . «اراسحخ الإ مهرفك نيرفاكلا ديزي الو < اتقم الإ مر دنع مهرفك نيرفاكلا

 مث . . رانلا له هيناعي ىذلا نارسخلا نمو هبضغو هللا تقم نم اودكأتو رفكلا ةبقاع ةهينه

 ةراسخلاب راذنالابو « منهج ران ىف مهرظنمب ميغادجو زه نأ دعب « ةريخأ ةرم مهبطاخي
 : تشملاو

 مه مآ ! ضزألا نم اوقلح اذام ىنورأ ! هللا نود نم نوعدت نیذلا مکءاکرش متیآرآ : لق »

 اصعب مهضعب نوملاظلا دعي نإ لب !؟ هنم ةنيب ىلع مهف اًباتك مهانينآ مأ !؟ تاوامسلا ىف كرش

 ! «ارورغ الإ

 . (؟ هلأ نود نم نوعدت نيذلا مکءاکرش متيأرآ : لق»

 عفن نم نوكلمي اذامو « مهقوط ىف اذام متيأرأ ؟ مهتقيقح یه ام متیأرآ ؟ مه اذام متیأرآ

 ؟ مكل رض وأ

 . . « ضرألا نم اوقلخ اذام ىنورأ »

 ! ءاكرشلا كئلوأ هقلخ دحاو ءىش نع اًثحب اهلك اهووج « مكمامأ ضرألا ىه هذه

 !؟ « تاوامسلا یف كرش مه مآ »

 الو تاواسلا ىف ايش هللا عم اوقلخ دق ءاكرشلا كئلوأ نأ نومعزي نوكرشملا برعلا ناك امو

 ‹ مهماهفأب ةيرخسلل لاؤس وه اهنإ . . هانعمب اًدوصقم سيل لاؤسلاف . . ضزألا ىف

 هللا عم اوقلخي ل ءاكرشلا نآ نوفرعي اوماد امف . . مهسح اهنع لفغي ىتلا ةقيقحلل مهظاقيإلو
 ؟ةيهولألاب هللا دارفإو كحصضملا كرشلا اذه ذبن ىلإ كلذ مهوعدي الفأ « ايش

۹ 



 . «!؟ هنم ةنيب ىلع مهف اًباتک مهانیتآ مآ »

 نإ ! لبق نم باتك مهيلع لزني م هنأ نوفرعي مهف . . مهب ةيرخسلا ىف رارمتسا كلذو

 ‹ لزنم باتك ىلإ اًدنتسم نوكي نأ ىغبني ةيهولألا رمأ ف رشبلا هلوقي لوق ىأ نأ ىلإ مهظقوي
 . . اولضيف مهسفنأ ءاقلت نم رمألا اذه ىف اوطبخب نأ رشبلل سيل هنو

 . «! ارورغ الإ اًضعب مهضعب نوملاظلا دعي نإ لب »

 ىنامألاب مهسفنأ نونميو « نوطبختي نيلاظلا نإ ! رمألل ةيئاهنلا ةقيقحلا ىه كلت

 نع « ىباصلا ١ وه - ملسو هيلع هللا ىلص _ لوسرلا نآو « قحا ىلع نيذلا مه مآ : ةغرافلا

 !! قلا

 ! اممايط ىف اًيفح اًريذن لمحت اهنكلو . . ةزجعملا هللا تايآ نم ةيآب قايسلا ىنشي مث
 ١ هدعب نم دحأ نم امهكسمأ نإ اتلاز نئلو . الوزت نأ ضرألاو تاواسلا كسمي هللا نإ .

 وفغ [ميلح ناک هثإ « .
 ببسب دلبتملا سحلا اهنع لفغي ةي ! اهيلع هناميإ قلعيو « ةزجعملا ةبآلا ديري نم ةيآ اإ

 نما كلذ بسحيف « ءاسم لكو حابص لك ةمئاق ضرألاو تاوامسلا ىري . . فلإإلاو ةداعلا

 سج الف اًيتان هلع لفغي وأ « ! ةعيبطلا ىوق » نم ةرهاظ بابسأ ىلإ هدريو « ! ءايشإإلا عئاب
 تاواسلا ظفحب ىذلا |ف .. ةزجعملا هللا تايآ لكك ةبآ اهنكلو ! قالطإلا ىلع هتلالد

 هللا ةئيشمب - اتلاز نئلو !؟ هتردقو هردقو هللا ةئيشم الإ « دوجولا رارمتسا » |هيطعيو ضزرألاو

 !؟ هللا (مازآ دقو (هيقبي نأ هلک نوکلا اذه یف كلمي ىذلا اذ نمف هتردقو هردقو

 « امه كسم الف ةر نم سانلل هللا حتفي ام ١ : ةروسلا علطم ىف ةيآلاب كلذ كركذي الأ

 ةروسلا ًادبم ف وجلا سفن هنإ ىلب ؟ ٩ ميكحلا زيزعلا وهو ؟ هدعب نم هل لسرم الف كسمي امو

 ! اهماتحخ فو
 نمب ضرألاو تاوامسلا ليزي نأ  ءاش اذإ- كلمي هللا نأب « ىفح راذنإ انلق اك ةيآلا نو

 هنإ ١ ! لعفي مل ذإ مهيلع هملحو هللا ةحرب راعشإ مث . نيبذكملا رافكلا كئلوأ نم « اهيلع

 . ٩ اروفغ (يلح ناک
# # 

 : ريحا ريذنلا هعم ىتاي نيبذكملا كئلوأ نع ريخآ ثيدحب قايسلا مخي مث

 الف ! ممألا ىدحإ نم ىدهأ ننوكيل ريذن مهءاج نل مهاميأ دهج هللاب اومسقأو »
 الإ ىيسلا ركملا قيحب الو « ْىْيسلا ركمو ضرألا ىف اابكتسا : وفن الإ مهداز ام ريذن مهءاج
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 . اليوحت هللا ةنسل دجت نلو « اليدبت هللا ةنسل دجت نلف ؟ نيلوألا ةنس الإ نورظني لهف . هلهأب

 امو !؟ ةوق مهنم دش اوناكو مهلبق نم نيذلا ةبقاع ناك فيك |ورظنيف ضرألا ىف اوريسي مل وأ

 هللا ذخاؤي ولو . اًريدق يلع ناك هنإ « ضزألا ىف الو تاوامسلا یف ءیش نم هزجعیل هللا ناک

 ءاج اذإف . ىمسم لجأ ىلإ مهرخؤي نكلو « ةباد نم اهرهظ ىلع كرت ام اوبسك اهب سانلا
 . ٩ يصب هدابعب ناک هللا ناف مهلجآ

 نيذلا دوهيلا نم ىدهأ ننوكيل ىبن مهيف ثعب نئل لبق نم مهناميأ دهج هللاب اومسقأ دقل
 اوشاع ام اوشاع مث . . هتعاط ىلع اوجرخو « هودناعو « مالسلا هيلع ىسوم مموسر اوصع
 . . هلوسرو هللا نوصعي

 ام هونت ىذلا ريذنلا مهءاج الف ! بسحف دوهيلا ىلع ىهابتلل اونمتي ةينمأ تناك

 اوركمو « - ملسو هيلع هللا ىلص - لوسرلا اوبذكو « ناميإلا ىلع اوركتسا ؛ اروفن الإ مهداز

 - لوسرلا ءاذيإو مهداهطضاإو نينمؤملا بيذعتو بيذكتلاو رفكلا ىلع فتاكتلاب ًىيسلا ركملا
 ال ىيسلا ركملا نإ ؟ كلذ ءارو نم نورظتني اذامف ! ءاذيإلا لئاسو لكب - ملسو هيلع هللا ىلص

 ‹نيلوألا ةنس تضم كلذك . . نارسخلاو رامدلاب ةياهنلا ف مهيلع بلقديف « هلهأب الإ قيحب

 . . لوحتت الو لدبتت ال ةيراج ةنس ىهو . لبق نم هلسرأ لوسر لكل نيبذكملا ىلع هللا رمدو

 اورظنيف ضرالا ىف اوريسي مل وأ . . ليوحتلا وأ ليدبتلا امأش نم سيل « اذكه هللا ةثس نأل

 ناک دقو . . مهریغو مهریغو . . بیعش موقو طول موقو دوه موقو حلاص موق ةبقاع ناک فيك

 وأ . . ءاسم حابص مهرفس ىف مهيلع نورمي مهو « برعلا ةريزج ىف مهيلإ سانلا برقأ ءالؤه
 دق ءايوقألا ناك اذإف ؟ ةوق مهنم دشأ اوناك مهريغو دومثو داع : ماوقألا كئلوأ نأ نوري ال

 ىف ءىش نم هزجعیل هللا ناک امو » ؟ كاللا ىلع مه نوصعتسي له !؟ مه مهاب اف « اوكلهآ

 يلع ناك هنإ ١ ! نيبذكملا نم ةنفحلا كئلوأ هزجعي نأ نع ًالضف ١ ضأألا ىف الو تاواسلا

 ملعلا نم هنأش اذه ناك نمو . . ةروسلا ىف رم ام هتردقو هملع تایآ نم رم دقو « اریدق

 ! شيرق رافك نم ةمذرش هبلغي نلف ةردقلاو

 اقداص ناك نإ - ملسو هيلع هللا ىلص - لوسرلا نودحتيو ! باذعلاب نولجعتسيل مهنإو
 رطمأف كدنع نم قحلا وه اذه ناك نإ مهللا اولاق ذإو » ! ءامسلا نم ةراجح مهيلع لزني نأ

 دقو ةنسحلا لبق ةئيسلاب كنولجعتسيو ٠ « ! ميلآ باذعب انتتا وأ ءاسلا نم ةراجح انيلع

 .« . . تاللا مهلبق نم تلخ

 . ٦ : دعرلا ةروس ( ۲ ) . ۳۲ : لافنألا ةروس ( ) ١

0۱ 



 نكلو ! ةباد نم اهرهظ ىلع كرت ام اوبسك ايب سانلا هللا ذخاؤي ولو » : مه لوقي انهف
 . (اريصب هدابعب ناک هللا نإف مهلجآ ءاج اذإف . یمسم لج ىلإ مهرخؤي

 ! ةباد نم اهيلع كرت ام مهملظب سانلا هللا ذخاؤي ولو ١ : لحنلا ةروس ىف مه لاق اک

 . « نومدقتسي الو ةعاس نورخأتسي ال مهلجأ ءاج اذإف . ىمسم لجأ ىلإ مهرخؤي نكلو

 ىلع بدام لك لمشي- اًيوغل - ظفللا ناك نإو ! باودلا ةرمز ىف مهلحخدأ نيتلاحلا و
 .. . ناويحلل « باودلا » لايعتسا ىلع ىرج فرعلا نكلو ! ناسنإلا كلذ ىف اب « ضإآلا

 . بيذكتلاو رفكلا ىلع مهرارصإل ناويحلا ةرمز ىف مهلخدي انهف
 لصغملا نايبلا كلذ دعب بيذكتلا ىلع نورصي نيذلا « نيبذكملل ةياهنلا ىه هذهو

 نييملا زجعملا

%# FF % 

 : اهنم نیٹ . . ةيكملا روسلا نم ةثالث جذامن كلت

 مغرو اًنايحأ ضرعلا هباشت مغر . . اًتيعم اًصصختو اًصاخ اوج ةروس لكل نأ فيك : ًالوأ
 . . عرضوملا ةدحو

 ىلإ اهثدب نم لصتم دحاو قايس ىف ةطبارتم ةلماكتم ةدحو ىه ةروس لك نأ فيك : اًيناث
 . تاعوضوم نم توح اھم اھتیاہن

 ىف هانمدق ىذلا نونا ىلقعلا ميسقتلا كلذك سيل « ةعيبطلا ىلع » نآرقلا نأ : اتلاث

 هتيويح « طبارتم يح نايك وه اهنإو . . ثحبلا ةرورضل هعنصن اننإ ارارم انلقو « باتكلا لو
 ‹ ايندلا ةايحلاب ٤ ةمايقلا دهاشمب « ريذنلاب رشبلا هيف جزتمي ىذلا « صاخلا هقسن ىف

 .. خلا .. نيبذكملاو نينمؤملا لاوحأب « ةيبوبرلاو ةيهولألا تافصب « نوكلا دهاشمب
 انك نإو . . ىقيقحلا هرثأت ىطعيل « ةعيبطلا ىلع » اذكه ارقي نأ ىغبني نآرقلا نآو . . خلا

 | نيوانعلا عنصنو ميساقتلا عضن نأ - حيضوتلاو ثحببلا ةرورضل -نيحلاو نيحلا نيب جاتحن

 )١( لحنلا ةروس : 1

To 



 نارقلا ف رارڪتلا عهاظ

 روسلا ىف اًحوضو دشأ نوكت دقو . راركتلا ةرهاظ نآرقلا ىف رظنلا تفلت ىتلا رهاوظلا نم
 . راركتلا نم ولخت ال كلذك ةيندملا روسلا نكلو . ةيندملا روسلا ىف اهنم ةيكللا

 هذه ىف « نيفقثملا ١ نم مهتذمالتو نيقرشتسملا نم « نوملعي ال نيذلا » ثدحت دقو

 . ثيدحلا مه ءاش ام ةرهاظلا

 نأ ىغبني ىتلا اهلك ةيرشبللو « ةمألا هذه ةيبرتلا باتك هنأ ىلع نآرقلا ىلإ رظنن نيحو
 ةموهفم لقألا ىلع اهتمكح ضعب حبصتو « ةرهاظلا هذه ةبارغ انع لوزت « هللا نيد ىف لحدت

 ( ( . انیدل

 ! ىهتنتو ةرم لاقت ةلوق تسيل ةيبرتلا نإ

 ىلإ ةيبرتلا ىقلتي نم جاتحي ىدم ىأ ىلإ ملعي ريبك وأ ريغص عم ةيبرتلا سرام نم لكو
 فدهلا ردقي نأ عيطتسي مث نمو . بولطملا رمألا ىلع ميقتسي ىتح مئادلا « ريكذتلا »

 : نآرقلا ىف راركتلا ةيلمع نم ىوبرتلا
 . « نينمؤملا عفنت ىركذلا نإف ركذو »
 ." « ديهش وهو عمسلا ىقلأ وأ « بلق هل ناك نمل ىركذل كلذ ىف نإ »

 2 نينمؤملل ىركذو هب رذنتل هنم جرح كردص ىف نكي الف كيلإ لزنأ باتك . صملا »

 . «  ىشخي نم ركذیس « یرکذلا تعفن نإ رکذف »
 . دوصقم فدم ىتأي انإ « اًطابتعا یتأی ال رارکتلا نآ حضتی اذکھو

 ىدملا ناكف « ةلواطتم اًماع نيرشعو ةثالث ىدم ىلع لزن دق نآرقلا نأ كلذ ىلإ فضأ

 . تاونس ةدع غلبي دق ّدح ىلإ اهتهيبشو ةيآلا لوزن نيب ادیب

 ‹فحصملا ىف هتروص ىلع اًعَمج هولتن نح ىتح اننأ وه انه هيلإ ةراشإلا ديرن ىذلا نكلو

 دجن ال اننإف « اهتهيبشو ةيآلا نيب ريبك نمز لصفي ال اًبراقتم هولتن نیح یتحو

 . ¥: قةروس( ۲ ) , ٥۵ : تايراذلا ةروس ( ) ١

 . :۹-٠١ یلعألا روس ( ١-۲ . ) ٤ : فارعألا ةروس ( ۳ )
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 انم قحتست ةقيقحلا ىف ىرخأ ةرهاظ دجن انإ « ظفللا نم موهفملا ىنعمل اب اًيقيقح اراركت هيف
 . ديرف ىنادجولا ريثأتلا نم نول ىه ثيح نمو « ريبعتلا ىف نف لاج ىه ثيح نم رظنلا

FF % # 

 ‹ نآرقلا ىف ةرم نم رثكأ اهصتب تدرو ىتلا ىه تارابعلا نم وأ تايآلا نم اًدج ليلق

 . دوصقم رمال

 ميرحتلا ةروس فو [ ۷١ ةيآ ] ةبوتلا ةروس ىف « نآرقلا نم نيعضوم ىف ةيآلا هذه تءاج

 : نيقفانلاو رافكلا ةلتاقمل ةما ذحشو ريكذتلل [ ٩ ةيآ]

 . .اريصملا سئبو منهج مهاوأمو « مهيلع ظلغاو نيقفانملاو رافكلا دهاج ىبنلا اأ اي »

 نم رثكأ ىف « نيقداص متنك نإ دعولا اذه ىتم نولوقيو » : رافكلا لوق ةياكح تءاجو

 ىف تءاج اک [ ۲١ ] كلما ةروس فو[ ٤۸ ] سي ةروس قو ۷١] ] لمنلا ةروس ىف : عضوم

 . « نيقداص متنك نإ حتفلا هذه ىتم نولوقيو ١ : [ ۲۸ ]ةدجسلا ةروس ىف ىرخأ ةغيص

 اورفك نيذلا لوقيو :  عضوم نم رثكأ ىف ةيآلا بلط ىف كلذك مهوق ةياكح تءاج اك

 نيذلا لاقو » : وأ « هبر نم ةيآ هيلع لزن الول ١ : وآ « هبر نم ةيآ هيلع لزنأ الول
 .. . .اورفک

 ىف نوحليو لاوقألا هذه ديدرت نم نورثكي مهنأب راعشإلا راركتلا اذه نم دوصقملاو
 . . . ةيالا بلط نو ىدحتلا

 ةيقيقحلا ةرهاظلا نأ دجن « دوصقم فدمه هظفلب رركي ىذلا رداتلا ليلقلا اذه ادع ايفو

 ! « عيونتلا» ىه انإو « راركتلا ىه تسيل

#%# F# #* 

 عرضوملا ١ و« ىنعملا » و « ظفللا » ىف ًاليلق ثدحتن نأ جاتحن ةرهاظلا هذه نايبلو

 . « بولسألا» و

 ىه بولسألا نع ًالصفنم ىنعملا وأ « ىنعملا نع ًالصفنم ظفللا روصتل ةلواغ ىأ نإ
 ف رومألا نع ثدحتن نأ ىملعلا ثحبلا تارورض انيضتقت دقلو . ءدبلا ذنم ةئطاخ ةلواحع

 الو ؤزجتلا اذه دجوي ن نكمي الف عقاولا ملاع ىف امأ . ءازجألا ةلصفنملا ةآزجملا ةروصلا هذه
 . لاصقتالا كلذ

 ( . ناسنإلا هجو نم الاثم برضن رمألا حيضوتلو
 اذه ناك اذإف . خلا . . نينذأو فنأو نيتفشو نينيع نم نوكم ىرشب هجو لک نإ
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 نم نيعم وحن ىلع ءاضعألا هذه عامتجا وه « بولسألا » نإف « هجولل ةبسنلاب « عوضوملا »
 هجو روصتن نأ ةظحل ةيأ ىف نكمي لهف . ةددح حمالم اذ اًنيعم ١ الكش » اهيطعي قسانتلا

 هنأ ىلع ئاد هروصتن مآ « خلا . . نينذأو فنأو نيتفشو نينيع درج هنأ ىلع سانلا نم نالف

 اًنايحأ انثدحت نإو ىتح « نيعملا وحنلا ىلع ءاضعألا هذه عاهتجا نم ةئشانلا « حمالملا كلت

 ؟ ءاضعألا نم وضع لكب ةصاخ تافص نع

 هدرفمب ظفل لكل ةينهذلا ىناعملا ىأ-ةدرجملا ىناعملا . ظافلألاب ريبعتلا ىف رمألا كلذكو

 - ةدرجم -اهنكلو . عرضومل ا نم اهنم نوكتي ىتلا رصانعلا وأ ءاضعألا ىه ةرابعلا عومجمل وأ

 ٠ رثأتلا » انيطعت ىتلا ىه تسيل وأ « ةقيقحلا ىف دوصقملا ىنعملا انيطعت ىتلا ىه تسيل

 وحن ىلع ىناعملا هذه عامتجا وه « ريثأتلا » وأ ىقيقحلا ىنعملا ىطعي ىذلا انإ . ىقيقحلا
 . ةددح حمالم اهيطعي قسانتلا نم نيعم

 . قدأ ةروصب نآرقلا ىف كلذك وهف ةماع ةفصب مالكلا ىف كلذك رمألا ناك اذإو

 . نارقلا ىف راركتلا ةرهاظ نع ثدحشن نيح ةصاحلو

 نإ ! هلك نآرقلا ىف نالثاتم ناصن دجوب ال اهيلإ انرشأ ىتلا ةردانلا صوصنلا ادع ايف

 هنكلو « براقألا وأ ةوحإلا نيب دجوي دق ىذلا كلذك هباشت . لثامت نود طقف هباشت دجوي

 ٠ رانألا اهتحت نم ىرجت تانج مه » : ةنحلا رامث لثم هنإ . لاوحألا نم لاحب اراركت سیل

 . “۲ اهباشتم هب اوتأو ! لبق نم انقزر ىذلا اذه : اولاق اقزر ةرمث نم اهم اوقزر املك
 اوفرع هوقوذت اذإف ! لبق نم انقزر ىذلا اذه : نولوقي ةلهو لوأل ةرمثلا نولوانتي نيح مهف

 ماودلا ىلع ةددجتم تاقاذم یف نوشیعی مث نمو ! هلثاہی ال هنکلو ههبشی < هنع فلتخ هنآ

 . ةرركم ةلهو لوأل تدب نإو
 ةلهو لوأل تدب نإو ماودلا ىلع ةددجتم تاقاذم ىطعت اإ . نآرقلا عم ةايحلا كلذكو

 ءىشب ثدحتن انسلو « لصفلا اذه ىف اهو انتن ىتلا راركتلا ةرهاظ دودح ىف كلذو . . ةرركم

 ساسحإي هيلع هللا حتف املك دحاولا ىنعملا عم ناسنإلا اهدجي ىتلا ةددجتملا تاقاذملا نع انه

 الو ىهتني ال رخآ رمأ كلذف . . ديدج ىولعلا رونلا نم سبق وأ « ديدج روصت وأ ديدج
 ! ةايلا تمادام دفني

FF # # 

 ةتسلا امتادرفمب ةديقعلا تاعوضوم ىه تقولا تاذ ىف اًعولتو اًراركت تاعوضوملا رثكأ

 )١ ( ةرقبلا ةروس : ٠١ .
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 نييبنلاو باتكلاو ةكئالملاو « رحال مويلاو « هللاب ناييإلا : باتكلا لوأ ىف اهانركذ ىتلا

 ىف كلذو ناميإلا تايقالخأو « ناطيشلاو مدآ ةصقو « ءايبنألا صصقو « هرشو هري ردقلاو

 ىلإ - رركتملا عوضوملاف ةصاخ ةيندملا روسلا ىف امأ . “")ءاوسلا ىلع ةيندملاو ةيكملا روسلا

 امأ . هیحاون عیمج نم هلوح رودي ام لکو « هللا ليبس ىف داهجلا عوضوم وه ةديقعلا بناج

 ناك ىذلا نإ . ةدحاو ةرم اهب رمألا ىفكيو « راركت ىلإ جاتحت ال اهتعيبطب ىهف تاعيرشتلا

 ةكم ىف ةيبرتلا ةرتف ىف كلذ مت دقو . هلل ةعاطلا بوجو وه هيف ثيدحلا راركت ىلإ ةجاح ىف

 مهر َّرَمَأ اذام نونمؤملا فرعي نأل الإ ةجاح ىف رمألا دعي لو « امامت هتدعاق ترقتسا یتح

 . ٩ نيحلاو نيحلا نيب فيفخلا ريكذتلا عم . . نوبيجتسيف

 تاعوضوم نم عوضوم لكل ةلثمأ طمسبل ۔ كلذك انه لاجملا عستي الو - رمألا جاتحجب الو

 . عرضوملا دحتا نإو ةديدج ةروصب ةرم لك ىف ضرعت فيك نيبتنل « اهركذ رركتب ىتلا نآرقلا
 اه اهقالطإ ىلع نآرقلا روس نم ةروس لك نأ : ةماعلا ةدعاقلا هذه ريرقتب ًالوأ ىفتكن (نإ

 هنإف - امباشتم ادب نإو - نآرفلا صوصن نم صن لكو . صاخل ا اهرجو ةزيمتملا اهتيصخش

 . ةرم لك ىف ةصاخلا هحالم هل نوكت مث نمو « اهيف دري ىتلا ةروسلا وج ذخأي

 : [ اهعالم ىف رييغت عم وأ اهتاذب 1! ةملك رحأتت وأ ةملك مدقتت اًنايحأ

(Wf... ضرألا ىف مهنفلختسيل تام لاصلا اولمعو مکنم اونمآ نيذلا هللا دعو ١ 

 .() ( (يظع اًرجأو ةرفخم مهنم تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلا هللا ادعو »

 ! دحاو فرح ربغتي اًتایحأ

 . () « نورکشت مکلعلو هلضف نم اوغتبتلو هیف رخاوم كلفلا یرتو . . »

 .() « نورکشت مکلعلو هلضف نم اوغتبتل رخاوم هيف كلغلا رتو . . »

 ! رييختلا نم عون ةرم لك ىف ثدحمب نإ ! نيترم امتاذ حمال لا ءىجت الأ مهملا

 ‹ ةصقلا نم جذاينلا ضعبب كلذ دعب ئزتجنلف ةماعلا ةدعاقلا هذه انل تحصضتا اذإف

 . اًحوضو انسح ىف رمألا ديزت « ةمايقلا دهاشم نمو « نوكلا ىف هللا تايآ نمو

٠ # FF 

 ‹ عرضوملا ةرركم صصقلا نم ةعومجم درت ءارعشلا ةروسو دوه ةروسو فارعألا ةروس ىف

 لكل ةبسلاب - ةصقلا تاذو . نيبذكملا مهماوقآ عم بيعشو حلاصو دوهو حون صصق ىه

 ةيئدملا روسلا ف عطقني ال ةديقعلا ثيدح نإ لبق نم انلق ( )١
 ٠٥ : روثلا ةروس (۳) . اهتاعوضومو ةيندملا روسلا نع ىلاتلا لصفلا ىف ثدحتنس ( ۲ )

 , ١١ : رطاف ةروس ( ٠١ . ) ٦ : لحلا ةروس ( ۵) . ۲۹ : حتفلا ةروس ( )٤

10 



 ىف ازاركت كانه نأ ةلهو لوأل مهوي ايب« ثالثلا روسلا نم لك ىف درت - ءايبنألا دالؤه نم دحاو

 : نيتيواز نم صصقلا نم تاعومجملا هذه ىف رظنن نأ انه ديرن و . عومجملا ىف و تادرغملا

 ءاهتدح ىلع ةروس لك ىف صصقلا نم ةهباشتملا ةعومجملا ضرع ىف عيونتلا ةقيرط : الوأ

 . اعيمج ااعوضوم ىف -ةدحولا لب- هباشتلا زاربإ عم

 صاخل ا وجل ا فالتخاب ةروس ىلإ ةروس نم ةدحاولا ةصقلا ضرع ىف عيونتلا ةقيرط : ايناث

 . ةروس لكب

 نأ ىه < ةنيعم ةقيقح زاربإ لبق نم انفلسأ اك صصقلا نم نوللا اذه داريإ دصاقم نمف
 اهنوغلبي ةدحاو ةيضقبو . هللا الإ هّلإ ال : هللا دنع نم ةدحاو ةملكب اوءاج دق لسرلا لك

 . ريغ هّلإ نم مكل ام هللا اودبعا : سانلل

 ال بجتست ملو اهلسر تبذك دق ماوقألا لك نأ : ىرخأ ةقيقح زاربإ كلذك هدصاقم نمو

 . هللا دنع نم لسرلا هب اهغلب
 ىلع رمدو « مهعم اونمآ نيذلا عم ةياهنلا ىف هلسر ىُجن هللا نآ نايب اًضيأ هدصاقم نمو

 . نيذکملا

 ؟ ینآرقلا صصقلا یف اهلك یناعملا هذه یتآت فیکف
 تلا ةمللا دیحوت وھ اًعیج اھیف یرج اتیعم اقسن اھیلإ انشا یتلا ثالثلا روسلا یف دجن

 هذب قطني يبن لك دجن دوه ةروسو فارعألا ةروس ىفف . هموق ىلإ لسرملا ىبنلا اهب قطني
 ةرابعلا هذه ءىجتف ءارعشلا ةروس ىف ام . ٠ هريغ هلإ نم مكل ام هللا اودبعا موق اي » : ةرابعلا

 مكلأسأ امو« نوعيطأو هللا اوقتاف « نيمآ لوسر مكل ىنإ . . » : لوسر لك ناسل ىلع ةرركللا

 . « نيملاعلا بر ىلع الإ ّيرجأ نإ ٠ رجأ نم هيلع
 ىنعملا كلذ زاربإل « هتاذل دوصقم رمأ لوسر لك ناسل ىلع صنلا راركت نأ دجن انهو

 هللا نيد نأو « ةدحاو ةيضقو ةدحإو ةملكب اوءاج دق لسرلا لك نأ وهو « هيلإ انرشأ ىذلا

 . لاوحألاو نامزلاو ناكملا ىف ماوقألا تفلتحا نإو « لايجألا رادم ىلع دحاو

 قولخملا ةعيبط ملعي هناحبس باتكلا اذه لزنم نأل ! كلذك دوصقم رمأ عيونتلا نكلو

 ! عيونتلا ىف هتبغرو « ىرشبلا

 قطني ىتلإ ةغيصلا دحوتف « بوغرملا عيونتلاو بولطملا راركتلا نيب ةصقلا عمجت مث نمو

 ! ثیدحلا نم اهدعٻ یٹأی ام عونتو لوسرلا اهب
 : فارعألا ةروس فح



 فاخأ ىنإ . هريغ هّلإ نم مكل ام هلا اودبعا موق اي : لاقف هموق ىلإ اًسون انلسرآ دقل »

 . [ ٩] ٩٩ میظع موی باذع مکیلع

 الف < هريغ هلِإ نم مكل ام هلل اودبعا موق اي : لاقادوه مهاخأ داع ىلإو ١

 . [1٥٦(؟نوقنت

 ةنيب مكتءاج دق « هريغ هّلإ نم مكل ام هللا اودبعا موق اي : لاق اًاص مهاحأ دومث إو ١

 باذع مكذخآيف ءوسب اهوسعت الو هللا ضرأ یف لکأت اهورذف ةيآ مکل هلا ةقان هذه : مکېر نم

 . [۷۳ 1« ميلآ

 ةنيب مكتءاج دق « هريغ هلإ نم مكل ام هللا اودبعا موق اي : لاق اًبيعش مهاخأ نيدم ىلإو ١

 دعب ضرألا ىف اودسفت الو مهءايشأ سانلا اوسخبت الو نازيملاو ليكلا اوفوأف . مكبر نم
 . ۸٥[ ]( نينمؤم متنك نإ مکل ربخ مكلذ « اهحالصإ

 ! بولسألا فلتخيو ةرم لك ىف ةوعدلا دحوتتف
 : لوسر لك ىلع « للا » در ىف رمألا كلذكو

 . [ ٠١ ]“ نيبم لالض ىف كارنل انإ : هموق نم الملا لاق » : حون عمف

 نم كنطظنل انإو ةهافس ىف كارنل انإ : هموق نم اورفك نيذلا اللا لاق ١ : دوه عمو

 . [ ٩] ٦١ نييذاكلا

 : مهنم نمآ ن ‹ اوفعضتسا نيذلل هموق نم اوركتسا نيذلا الملا لاق » : حلاص عمو

 . ۷١[ 1(! هبر نم لسرم اً اص نأ نوملعتأ

 اونمآ نيذلاو بيعش اي كنجرخنل : هموق نم اوربكتسا نيذلا الملا لاق :  بيعش عمو
 . [۸۸ 1( انتلم ىف ندوعتل وأ انتيرق نم كعم

 ! بيذكتلا بولس عونتيو ةرم لك ىف ببذكتلا فقوم دحوتيف
 : ةصق لك ىلع بيقعتلا ىف كلذكو

 مإ ء انتايأب اوبذك نيذلا انقرغإو كلفلا ىف هعم نيذلاو هانيجنأف هوبذكف » : حون عمف
 . [ 1٩ ٦٤ نیمع اًموق اوناک

 اوناك امو انتاياب اوبذك نيذلا رباد انعطقو « انم ةمحرب هعم نيذلاو هانيجنأف ١ : دوه عمو

 . [ 1٤ ]«نمؤم

 موق اي : لاقو مهنع ىلوتف . نيمثاج مهراد ىف اوحبصأف ةفجرلا مذحخأف » : حلاص عمو
 . ]۷۸1-۷۹ نیحصانلا نوبحت ال نکلو مکل تحصنو یبر ةلاسر مکتغلبآ دقل
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 نأك اًبيعش اوبذك نيذلا . نيمثاج مهراد ىف اوحبصأف ةفجرلا مذحأف » : بیحش عمو

 دقل موق اي : لاقو مهنع ىوتف . نيرساخلا مه اوناك ايعش اوبك نيذلا . اهيف اونغي م
 . [ ۹۱1٩-۹۳ ؟ نیرفاک موق ىلع یسآ فیکف « مکل تحصنو یہر تالاسر مکتخلبآ

 ! بولسألا عونتيو « ةرم لك ىف ريمدتلا دحوتيف
 . ءارعشلا ةروس فو دوه ةروس ىف هدجت اذه لثمو
 ! فلملآو قدأ ثالثلا روسلا نيب رحآ اًعيونت كانه نأ ريغ

 اهيف ةرركم اأ ةلهو لوأل هنم ودبي اب « ثالثلا روسلا ىف ىه ىه صصقلا نأ عمف

 نم لك ىف اهتروص نع - اهعومجم ىف - امامت ةفلتخ ةغيصب ةرم لك ىف ءىجت اہ الإ ءاّعیج

 فدهن ةصقلا تاذ ضرعتو « نيعم بئاج ىلع زكرت ةروس لك نأ كلذ . نييرحألا نيتروسلا
 یتا ۔ لوسر لک ۔لوسرلا : اًعيج روسلا ىف ةصقلا لكيه ىف مئاق ديحوتلا نأ عمو ! فلتحم

 لوسرلا نوبذكي - ةيلهاج لك ىف ألم لك  ألملاو « ةدحاولا ةيضقلاو ةدحاولا ةملكلاب

 ىلع رمديو هعم اونمأ نيذلاو هلوسر هللا ىُجني ةياهنلا فو « هنودعوتيو هنع نودصيو

 الإ « ثالثلا روسلا ىف ماعلا ةصقلا لكيه ىف دوصقملا ديحوتلا اذه دوجو عم . . نيرفاكلا

 نم فدهلا فالتحخاب ىرحألا نع ةروس لك ىف فلتخت عوضوم لك نم ةذوخأملا « ريداقملا » نأ

 ! اهيف زيكرتلا ةطقنو « اهداريإ
 صقن ىرقلا كلت » : ىلاعت هلرق فارعألا ةروس ىف صصقلا داريإ فده نع ءاج دقف

 كلذك « لبق نم اوبذك اهب اونمؤيل اونا اف تانیبلاب مهلسر مہتءاج دقلو « اهئابنآ نم كيلع
 « نيقسافل مهرثكأ اندجو نإو دهع نم مهرثكأل اندجو امو « نيرفاكلا بولق ىلع هللا عبطي

1-7[ 

 الو تنأ اهملعت تنك امو « كيلإ اهيحون بيغلا ءابنأ نم كلث ١ : دوه ةروس ىف ءاجو

 .[ ٩] ٤۹٩ نيقتملل ةبقاعلا نإ رصاف « اذه لبق نم كموق

 مهانملظ امو . ديصحو مئاق اهنم « كيلع هصقن ىرقلا ءابنأ نم كلذ » : كلذكو

 .رمأ ءاج ال ءىش نم هللا نود نم نوعدی یتلا مهتهآ مهنع تنغأ اف ‹ مهسفن اوملظ نکلو

 ميلآ هذخأ نإ ةلاظ ىهو ىرقلا ذأ اذإ كبر ذخأ كلذكو . بیبتت ريغ مهوداز امو « كبر

 .[ ۱۰١-۱۰۲ ]( دیدش

 قحلا هذه ىف كءاجو « كداؤف هب تبثن ام لسرلا ءابنأ نم كيلع صقن الكو » : كلذكو
 . [ ٠۲١ ]« نینمؤملل یرکذو ةظعومو
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 كلذ ىف نإ ١ : ةصق لك ىف ةنمضتملا « ةيآلا » ىلع زيكرتلا ناك دقف ءارعشلا ةروس ىف امآ

 . « نينمؤم مهرثكأ ناك امو ةيآل

 كلذك تفلتحخاو « اهريداقمو » اطوط فلتخا ةصقلا داريإ نم فدملا فالتحال اًعبتو

 ! ةياهنلا ىف ةدحاو ةصق تناك نإو « اهحمالم

 ةوعد ىلع رثكأ زيكرتلا ىتأيو « دوه ةروس ىلإ سايقلاب ةرصتخ ةصقلا ىتأت فارعألا ىفف
 نأ ةصقلا ىف دوصقملا نأل . المج ىتأيف بيذكتلا امأ « اهيف ثيدحلا لّصفيف « لوسرلا

 اہب یتای یتلا تانیبلا لصفتف . تانیب نم لوسرلا هب ءاج امهم مهبیذکت ىلع نورصی نیبذکلا
 ! هيف ةكرح أل اًرصم ادماج بيذكتلا فقوم ضرعيو « لوسرلا

 ليوط ليصفتب ةصقلا ىتأت - ةصقلا داريا نم ةددعتملا ضارغألل ةبسنلاب دوه ىفو
 ف تاحفص عبسو « فارعألا ةروس ىف تاحفص عبرآ صصقلا ةعومج قرغتست ] ظوحلم

 كموق الو تنآ اهملعت تنك ام » : ىحولا ةحص تابثإ لإ ىعدأ ليصفتلا نأل ؛ [ دوه ةروس

 ودبيو « ءاوس مهيلع مهمارقأ دودر ىو لسرلا ةوعد ىف ليصفتلا ىتأيو . « اذه لبق نم

 ةلداجم او ءارملا لوط نايب نأل ؛ ةطقنلا هذه ىف فارعألا ةروس نيبو اهنيب ظوحلملا قرافلا

 هيلع هللا ىلص ۔ لوسرلا بلق تيبثت ىلإ ىعدأ لسرلا نم قبس نم ماوقأ ف بيذكتلاو دصلاو
 ألكو » : ةقباسلا تايلهاجلا نم اًعدب سيل شيرق فقوم نأ نوري نيح « نينمؤملاو - ملسو
 ىركذو ةظعومو قحلا هذه ىف كءاجو « كداؤف هب تبثن ام لسرلا ءابنآ نم كيلع صقن

 ةروس ىف ءاج ام اايصفت رثكأ « نيبذكملا ةيان ىلع دشأ زيكرت ىتأي مث . « نينمؤملل
 . «دیدش ميلآ هذخأ نإ » : ةلاظ ىهو ىرقلل كبر ذخأ نايب ىلإ ىعدأ كلذ نأل «فارعألا

 [ تاحفص ثالث قرغتست ] راصتحللا ةياغ ةرصتخغ ةصقلا ىتآتف ءارعشلا ةروس ىف امأ

 اعم ا دنع ةعيرس تافقو ىه انأك راصق تارقف ىف « االيصفت ىلع اًعيرس ارم قایسلا رمو
 تسيلو « ةصق لك ىف ةنمضتملا « ةيآلا » ضرع وه ةياهنلا ىف دوصقملا نأل « اهيف ةزرابلا
 تاسمللا ىفكت اينإو « ةيآلا ١ ىلإ ثك فيضت ال األ ؛ انه ةبولطم ةصقلا تاليصفت

 ! ريثأتلا ةيوقلا ةعيرسلا
 فارعألا ةروس ىف تقرغتسا دقف . ثالثلا روسلا ىف حون ةصق كلذ ىف انئزجي ناك دقو

 ةعضبو نيتلماك نيتحفص دوه ةروس ىف تقرختساو « ةملك نيعبسو انس ىوحت رطسأ ةعبس

 عست اهنم ةملك نيعستو ةدحاإو ىوحت رطسأ ةرشع ءارعشلا ةروس ىف تقرغتساو ! رطسأ
 . . لوسر لك ناسل ىلع ىتأي ىذلا رركلا صنلا اهقرغتسا ةملك نورشعو
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 : نايبلا ىف ةدايز رخآ اًح او الاثم ذحأن انكلو

 الملا لاق ؟ نوقتت الفأ هريغ هّلِإ نم مكل ام هللا اودبعا موق اي لاق اًدوه مهاخأ داع ىلإو »

 ىب سيل موق اي : لاق . نيبذاكلا نم كنظنل انإو ةهافس ىف كارنل انإ هموق نم اورفك نيذلا

 وأ . نيمأ حصان مكل انآو ىبر تالاسر مكغلبأ « نيملاعلا بر نم لوسر ىنكلو « ةهافس

 نم ءافلخ مکلعج ذإ اورکذاو ؟ مکرڈنیل مکنم لجر ىلع مکبر نم رکذ مکءاج نأ متبجع
 دبعنل انتئجأ : اولاق . نوحلفت مكلعل هللا ءالآ اوركذاف « ةطسب قلخلا ىف مكدازو حون موق دعب
 عقو دق : لاق ! نيقداصلا نم تنك نإ اندعت اهب انتأف ؟ انؤابآ دبعي ناک ام رذنو هدحو هللا

 هللا لزن امو مکۋابآو متن اهومتیمس ءامسأ یف یننولداجتآ . بضغو سجر مکبر نم مکیلع
 انعطقو « انم ةمحرب هعم نيذلاو هانيجنأف ! نيرظتنملا نم مكعم ىنإ اورظتناف ؟ ناطلس نم اهب

 . [ ٠١-۷۲ : فارعألا ] « نينمؤم اوناک امو انتایآب اوبذک نیذلا رباد

 . نورتفم الإ متنأ نإ « هريغ هّلإ نم مكل ام هللا اودبعا موق اي لاق اًدوه مهاحخأ داع لو »

 اورفختسا موق ايو ؟ نولقعت الفأ ینرطف یذلا ىلع الإ یرجآ نإ ارج هيلع مکلآسآ ال موق ای

 . نيمرجم اولوتت الو « مكتوق ىلإ ةوق مكدزيو اًراردم مكيلع ءامسلا لسري هيلإ اوبوت مث مكبر

 نإ ! نينمؤمب كل نحن امو « كلوق نع انتها ىكراتب نحن امو ةنيبب انتئج ام دوه اي : اولاق

 نم نوکرشت ام ءیرب ین اودھشاو هللا دھشآ ینإ : لاق ! ءوسب انتمفآ ضعب كارتعا الإ لوقن
 رج الا باد نم ام ۽ مکیرو ییر هلا ىلع تاکوت ینا نورظنت ال مث اًعیچ ینودیکف « هنود
 ؛ مكيلإ هب تاسی ام مکتخلبآ دقف اولوت ناف . میقتسم طارص ىلع یبر نإ « اهتیصانب ذخآ

 انرمأ ءاج الو . ظبفح ءیش لک ىلع ییر نإ « اتیش هنورضت الو مکیغ اًموق یبر فلختسیو

 تابآب اودحج داع كاتو . ظيلغ باذع نم مهانيجنو انم ةحرب هعم اونمآ نيذلاو اًدوه انيجن

 الأ . ةمايقلا مويو ةنعل ايندلا هذه ىف اوعبت او . دینع رابڄ لک رم اوعبتاو هلسر اوصعو مہبر

 ]0_1 : دوه ] ! دوه موق داعل اًدعب الأ < مہر اورفک اداع نإ

 اوقتاف « نيمأ لوسر مكل ىنإ ؟ نوق روقتت الا دوه مهوخآ مه لاق ذإ « نيلسرملا داع تبذك »

 ةيأ عير لكب نونبتأ . نيملاعلا بر لعالإ | ىرجأ نإ رجأ نم هيلع مكلأسأ امو . نوعيطأو هللا

 هللا اوقتاف ؟ نیرابج متشطب متشطب اذإو ؟ نودلخت مکلعل عناصم نوذخنتو-؟ نوثبعت

 ىنإ « نويعو تانجو « نینہو ا ‹ نوملعت اب مكدمأ ىذلا اوقتاو « نوعيطأو

 نإ ! نيظعاولا نم نكت مل مآ تظعوأ انيلع ءاوس : اولاق « ميظع موي باذع مكيلع فاحآ

 ناار هک كلب ف نإ هاتکممأف يلا ۲ نیلم یت ا 1 ولالا ر ل ادم
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 ١١٣ -٠٤١١[. : ءارعشلا 14 ميحرلا زيزعلا وم كبر نإو « نينمؤم مهرثكأ

 ةروس نيب ام ةيتاذلا اهغالمو ةدحاولا ةصقلا تاس فلتخت فيك - دقتعأ |ميف - حضاوو

 تسيل ةربعلا نكلو . . ثالثلا روسلا ىف اًدحاو ةصقلل ماعلا لكيملا ناك نإو « ةروسو

 ! زيكرتلا نطاومو « درسلا نم فدهلاو « درسلا ةقيرطب انإ « ماعلا لكيم اب
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 نآرقلا ىف اراركت صصقلا رثكأ نم « ةماع ليئارسإ ىنب ةصق وأ « نوعرفو ىسوم ةصقو
 : نیفدمف كلذ ناکو . هلک

 باذعلا ىلع مهربصو نوعرف لظ ىف باذع نم ليئارسإ ونب ىقلي ناك ام ركذ وه : لوألا
 . داهطضالاإو باذعلا نوقلي اوناك ثيح « ةكم ىف نيملسملل ةيسأت . . دمألا ليوطلا

 ءاونمآ نيح ةرحسلا فقوم - ةصاخلا هّتَمس هل تناك نإو -كلذك فدهلا اذه ىف لخديو

 ‹ ناييإلاب اولعتساف « لخنلا عوذج ىف بلصلاو بيذعتلاو ليتقتلاب نوعرف مهددهف
 ىذلا عشبلا ريصملل اوملستساو « توربج نم نوعرف كلمي ام لك قوف مهحاورأ تعفتراو

 لخاد یف اهورادیو اہب اوروادی نآ نود لب ‹ مہتدیقع یف اوطرفی نا نود نوعرف هب مهدده

 ةمعنب ءاضر « رئاجلا ضزألا ناطلس لك اهب اودحتو « ةيلاع اهونلعأ انإو .. مهسفنأ

 ام مهتنع ىف نيملسملل دهشملا اذه راركت ناكو . . ءازج نم هللا دنع ابو « مالسإلا

 . شيرق هديكت ىذلا ديكلا قوف مهحاورأب عفتريو . ىذألا لامتحا ىلع مهعجشي
 . . هللا ءازجو هللا ءاضر ىلإ نينئمطم « ةديقعلاب نونلعتسيو « ناميإلاب نولعتسيف

 باتك ىلع - نيملسملا لبق - اتايح تماق ىتلا ةمألا مه ليئارسإ ىنب نآ وه : یناثلاو

 اوداك ىتح هنع نوفرحني اولظ لب ! لزنملا باتكلا ىلع اوميقتسي مل مث . . هللا دنع نم لزنم

 اذه ضرع نوذخأي « باتكلا اوثرو ٰفْلَح مهدعب نم فلخف » ! هلظ نم امامت نوجرخي

 قاثيم مهيلع لحؤي ملأ ! وذخأي هلثم ضرع مهأي نإو ! انل رفخيس : نولوقيو ىندألا
 الفأ . نوقثي نيذلل ريح ةرحآلا رادلاو !؟ هيف ام اوسردو « قحا الإ هللا ىلع اولوقي الأ باتكلا
 . '«!؟ نولقعت

 - نيئمؤملل اریذحت ‹ كلذك ىندملا مث ىكملا دهعلا ىف ليئارسإ ىنب ةصق دورو رثك كلذل

 ‹ ليئارسإ ونب فرحنا اك اوفرحني نآ - هللا دنع نم لزنم باتك ىلع معايح موقت نيذلا
 ! ليئارسإ ونب تنواه اك ایندلا ةايحلا ضرع ءاقل مہہاتک ی اونواھتیو

 )١( فارعألا ةروس : ٠١۹ ,
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 ليئارسإ ىنب ةصق دورو ناك - ىنآرقلا صصقلل ةماعلا فادهألا ىلإ ةفاضإلاب - كاذو اذه

 ىف ىرخأ ةروص ةيأ عم لثامتلا ىنعمب ةرركم ةروص دجوت الف كلذ عمو . . نآرقلا ىف ارركم

 ! هلك رركتملا صصقلا اذه ءانثأ

 ةروسو فارعألا ةروس ىف ناماشتملا ناعطقملا ام لثايتلا ىلإ « نيعطقم » برقأ ناك يرو

 نيعطقملا نوك ىلع ًالضفو . صصقلا ةروسو لمنلا ةروس ىف نااشتملا ناعطقملاو « ءارعشلا

 ناہباشتم اہتاذ یف ام (ئإف ‹ اًماق فلت یصصق لسلست یف نادری ةلاح لک یف نیہاشتملا

 ! ىنارقلا صصقلا ىف طق ثدحجب ال ماتلا لثامتلا نأل ! نيلئامتم اسيلو طقف

 : وحنلا اذه ىلع ءارعشلا ةروسو فارعألا ةروس نيب ام درسلا ىف هباشتلا أدبي

 نم الملا لاق . نيرظانلل ءاضيب ىه اذإف هدي عزنو « نیبم نابعث یه اذِإف هاصع یقلأف »

 هجر : اولاق ؟ نورمأت اذاف مکضرأ نم مکجرخم نآ دیری « میلع رحاسل اذه نإ نوعرف موق

 نإ : اولاق نوعرف ةرحسلا ءاجو . ميلع رحاس لكب كوتأي « نيرشاح نئادملا ىف لسرأو هاحخأو

 نأ امإ ىسوم اي : اولاق . نيبرقملا نل مكنإو ! معن : لاق ؟ نيبلاغلا نحن انك نإ اًرجأل انل

 مهوبهرتساو سانلا نيعأ اورحس اوقلأ الف ! اوقلأ : لاق « نيقللا نحن نوكن نأ امإو ىقلت
 عقوف . نوكفأي ام فقلت ىه اذإف كاصع قل نأ ىسوم ىلإ انيحوأو . ميظع رحسب اوءاجو

 ‹ نيدجاس ةرحسلا ىقلأو . نيرغاص اوباقناو كلانه اوبلغف . نولمعي اوناك ام لطبو تحل ا
 نإ ؟ مکل نذآ ن لبق هب متنمآ نوعرف لاق . نورهو یسوم بر « نیملاعلا برب انمآ : اولاق

 مكيديأ نعطفأل . نوملعت فوسف « اهلهأ اهنم اوجرختل ةنيدملا ىف هوقتركم ركل اذه
 نآ الإ انم مقنت امو . نوبلقنم انبر ىلإ انإ : اولاق . نيعمجأ مكنبلصأل مث فالخ نم مكلجرأو

 ۹ ٠۷ : فارعألا ] « نيملسم انفوتو بص انيلع غرفأ انبر . انتءاج ال انبر تایآب انمآ
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 الملل لاق . نیرظانلل ءاضیب یه اذإف هدي عزنو ‹ نیبم نابعث یه اذإف هاصع یقلأف »
 : اولاق ؟ نورمأت اذامف هرحسب مکضرأ نم مکجرخ نآ دیری « میلع رحاسل اذه نإ : هلوح

 موي تاقيم ةرحسلا عمجف . ميلع راحس لكب كوتأي « نيرشاح نئادملا ىف ثعباو هاخأو هجرأ

 الف ! نيبلاخلا مه اوناك نإ ةرحسلا عبتن انلعل « نوعمتجم متنآ له : سانلل ليقو « مولعم

 نل نذإ مكنإو ! معن : لاق؟ نيبلاغلا نحن انك نإ ارجل انل نئ : نوعرفلاولاق ةرحسلا ءاج

 انإ نوعرف ةزعب اولاقو مهيصعو مه ابح اوقلأف . نوقلم متنأ ام إوقلأ ىسوم مه لاق . نيبرقملا

 ‹ نيدجاس ةرحسلا ىقلآف . نوكفأي ام فقلت ىه اذإف هاصع ىسوم ىقلأف . نوبلاغلا نحل
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 هنِإ !؟ مکل نذآ نآ لبق هل متتمآ : لاق . نورهو یسوم بر « نیملاعلا برب انما : اولاق

 فالخ نم مكلجرأو مكيديأ نعطقأل « نوملعت فوسلف رحسلا مكملع ىذلا مكريبكل

 اناياطحخ انبر انل رفخي نأ عمطن انإ . نوبلقنم انبر ىلإ انإ ريضالل : اولاق « نيعجأ مكنبلصألو
 . [ ۳۲-١١ : ءارعشلا 1“ نينمؤملا لوأ انك نأ

 « ةدحاو ةظفل ىف وأ « دحاو فرح ىن اايحأ عقت ةحضاو قورف ودب نيصنلا ةعجارمبو

 ( انكلو «یراقلا اهظحلب ال دق ىتلا قورفلا ضعب انزربآ دقو . . اهلمكأب لج ىف اتايحآ عقت

 دقف « نيقايسلا فالتخا نع اضف -انلق اك -اذهو « فالتحلالا ةحضاو اهأل اس

 ‹ رصم ىف ليئارسإ ىنب نع ةلصفم ةليوط ةصق ةمدقم ف فارعألا ةروس ف لوألا عطقملا ءاج

 نافوطلا مهيلع انلسرأف » : نوعرفل ىسوم اهرهظأ ىتلا ىرحأالا تايآلا ةصق اهدعب ءاجو

 ىب جورخ مث « هشیجو نوعرف قارغإ مث « تالصفم تاآ مدلاو عدافضلاو لّمقلاو دارجلاو

 ةدابعو « هيلع حاولألا ليزنتو « هب لبجلا كدو « ىسومل هللا ةدعاوم مث « رصم نم ليئارسإ

 رايتخا مث . . هيخآ سرب هذخأو « امسا نابضغ یسوم ةدوعو هدعب نم لجعل ليئارسإ ینب
 نم فلخف » : لاق نأ ىلإ . . تبسلا ةصقو . . مط ةفجرلا ذحأو هللا تاقيمل اجر نيعبس

 .. باتكلا اورو فلح مهدعب

 م

 ةيآ هذه نآو « نوعرف قارغإو ليئارسإ ىنب جورخ دنع ةصقلا ىهتنتف « ءارعشلا » ىف امآ

 . ةيالا دارأ نمل

 « هلك عوضوملل ةبسنلاب اًيثزج اًماشت نيهباشتملا نيعطقملا ىف هباشتلا كلذ حبصي انه نمو

 . قالطإلا للعلا سيل هنوك ىلع ًالضف
 : صصقلاو لمللا ىتروس ىف نابراقتملا ناعطقملا كلذكو

 مکلعل سبق باھشب مکیتآ وأ ربخب اھنم مکیتاس اان تسنآ ین ہلال یسوم لاق ذإ ١

 . نيملاعلا بر هللا ناحبسو « اهوح نمو رانلا ىف نم كروب نأ ىدون اهءاج الف . نولطصت

 لو اربدم ىلو تاج اہناک زتہت اھآر لف ‹ كاصع قلو . ميكحلا زيزعلا هلل ان نإ : ىسوم اي
 دعب اًتسح لدب مث ملظ نم الإ « نولسرملا يدل فاخي ال ىنإ . فخت ال یسوم ای . بقع
 ىلإ تایآ عست یف ءوس ریغ نم ءاضیب جرخت كہیج یف كدي لخدآو ‹ ميحر روفغ ینإف ءوس

 . [ ۷-۱١ : لمئلا ] « نيقساف اًموق اونا مہنإ هموقو نوعرف

 ىنإ اوثكما هلهأل لاق ازان روطلا بناج نم سنآ هلهأب راسو لجٌألا ىسوم ىضق اهلف »
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 نم ىدون اهاتأ ملف . نولطصت مكلعل رانلا نم ةوذج وأ ربخب اهنم مكيتآ ىلعل ران تسنآ

 نو « نيماعلا بر هللا انآ ىنإ : ىسوم اي نأ ةرجشلا نم ةكرابملا ةعقبلا ىف نميألا داولا طاش

 نم كنإ فخت الو لبقأ ىسوم اي. بقعي لو اًربدم ىلو ناج انأك زتہت اهآر ملف ‹ كاصع قتلأ

 : بهرلا نم كحانج كيلإ ممضاو ءوس ريغ نم ءاضيب جرخت كبيج ىف كدي كلسأ . نينمآلا

 . [ ۲۹-۳۲ : صصقلا ] « نیقساف اموق اوناک مهن دإ هئلمو نوعرف ىلإ كبر نم ناناهربكناذف

 تايآلا نم ةصقلا أدبت لمنلا ةروس ىفف . درسلا ىف نيقايسلا فالتخا ىلع ًالضف كلذو

 ‹ مهتبقاع ناک فیکو نوعرف موق بیذکت امھیف رکذ « نیتنا نیتیآ دعب یھتنتو اهاندروا یتلا

 قو یسرم الوم ترکذو + ریثکب كلذ لبق تآدب یتلا ةصقلا رمتست صصقلا ةروس ينو

 رک فرت : نزحت الو اھنیع رقت یک هم ىلإ هتدوعو ميلا ىف هئاقلإ

 ىذلا صنلا دعب رخأ تايآ رشع ىف مهقارغإ ىتح قتحلا ريغب ضرألا ىف هدونجو وه

 . .هاندروا

 الو هباشتت اأ حوضو انيأر دقو . . هلك نآرقلا صصق ىف اًباشت عضاوملا دشأ ىه كلتو

 ! ةنحلا رامث لثم . . لثامتت
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 ثيدحلا ضرعم یف نوکلا یف هللا تایآ نع ثیدحلا نآرقلا یف اورو تاعوضوملا رثكأ نم

 دق ةظوحلم ةرثكب تاراشإلا هذه درت ةصاخ ةفصب ةيكم ا روسلا فو . . ةيهولألا ةيضق نع

 ! لثامتلا ىنعمب راركتلا دوجوب ةلهو لوأل مهوت

 ىف اهنم ةينوكلا تاراشإلا هذه ىف رهظأ تناك ابر - راركتلا عم - عونتلا ةرهاظف كلذ عمو

 ! ىنآرقلا صصقلا

 ىآرغلا قابسلا همجي ىتلا ةنلعخملا عيونا لاكشأ عيت انيضم ول ثيدحلا انب لوطيو

 ° تاعوضوملا هذه ىف

 . لاجمل اذه ىئ ةلثمألا نم ديزم نع- هحوضوب -انینغی هلعل دحاو لاثمب یفتکن انکلو

 ىلع درلا ضرعم یف ‹ نوکلا یف هللا تایآ نع ثیدح « سی » و ٩ ماعنألا » ىتروس یف

 . ةيآلا هذه لوزن ىلع مهايإ نوقلعيو < ةيسح ةيآ ليرنت نوبلطب نيذلا نيبذكللا

 نم دزانلا ءالاو موجنلاو رمقلاو سمشلا : ةدحاو نوكت داكت نيتروسلا ىف تادوجوملا»و

 قرفلا دعبأ اف كلذ عمو .. . ىثنأو ركذ ءاقتلا نم ناسنإلا قلحو « عرزلا هب تبنيف ءاسلا

 . «نآرقلا ىف ىنفلا ريوصتلا  باتك تش نإ عجار ( ۱(
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 ىف ضرعلا ةقيرط ىف وجل ا اذه رثأت دشأ امو « كلتو تايآلا هذه هيف دشحت ىذلا « وجل ا ١ نيب

 ! نيقايسلا

 هللا مكلذ « ىحلا نم تيملا جرو تيملا نم ىحلا جرخم « ىونلاو بحلا قلاف هللا نإ ١
 ريدقت كلذ « اًنابسح رمقلاو سمشلاو انكس ليللا لعجو حابصالا قلاف ؟ نوكقؤت ىنأف

 اناصف دق « رحبلاو ربلا تاملظ ىف اب اودتهتل موجنلا مکل لعج ىذلا وهو . ميلعلا زيزعلا

 اناصف دق . عدوتسمو رقتسمف ةدحاو سفن نم مكأشنأ ىذلا وهو . نوملعي موقل تايالا
 انجرخأف < ءىش لك تابن هب انجرخأف ٌءام ءاسلا نم لزنأ ىذلا وهو . نوهقفي موقل تايالا

 بانعأ نم تانجو ةيناد ناونق اهعلط نم لخنلا نمو « اًبكارتم اَبح هنم جرخن اًرضحخ هنم
 تايأل مكلذ ىف نإ . هعنيو رمثآ اذإ هرمث ىلإ اورظنا . هباشتم ريغو اهبتشم نامرلاو نوتيزلاو
 . [ ۹٥-۹۹ : ماعنألا ]« نونمؤي موقل

 نم تانج اهيف انلعجو . نولكأي هنمف اًح اهنم انجرخأو اهانييحأ ةتيلا ضرألا مح ةيآو »

 ؟ نورکشی الفأ - مي دبآ هتلمع امو - هرمث نم اولكأيل « نويعلا نم اهيف انرجفو بانعأو ليخن

 مه ةيآو ! نوملعي ال امو مهسفنأ نمو ضزألا تبنت امن اهلك جاوزألا قلخ ىذلا ناحبس

 زيزعلا ريدقت كلذ < اه رقتسمل ىرجن سمشلاو ! نوملظم مه اذإف راهنلا هنم خلسن ليللا

 كردت نأ امه ىغبني سمشلا ال ! ميدقلا نوجرعلاك داع یتح لزانم هاتردق رمقلاو . ميلعلا

 :lir سي ] نوحبسي كلف ىف كو « راهنلا قباس ليلا الو رمقلا

 ؟ كلتو تايآلا هذه وج نيب قرفلاب تسسحأ له

 . اهتوالت دواعو ىرخأ ةرم اهيلإ دع
 ةفينعلا ةبضاغلا ةمغنلاو « ماعنألا ةروس تايآ ىف ةيداملا ةفيطللا ةئداملا ةمغنلا ىلإ تيأرأ

 !؟ سي ةروس ىف ةدعوتملا
 ! سي ةروس الوأ ذخ

 . «نويعلا نم اهيفانرجفو بانعأو ليخن نم تانج اهيف انلعجو »

 . «؟ نورکشی الفأ - مهي دیآ هتلمع امو -هرمٹ نم اولکایل »

 . «نوملعيال امو مهسفنأ نمو ضرالا تبلت ام اهلك جاوزألا قلخ ىذلا ناحبس »

 . «نوملظم مهاذإف راهنلا هنم خلسن ليللا مه ةيإو »

 . اه رقتسمل ىرجت سمشلاو
 ١ ميدقلا نوجرعلاك داع یتح لزانم هانردق رمقلاو ١
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 . ؟نوحبسي كلف ىف لكو . راهنلأ قباس ليللا الو « رمقلا كردت نأ اه ىغبني سمشلا ال »

 ‹ اهرخآ ىلإ ةروسلا لوأ نم رافكلا ىلع بضغلاب نوحشم « سي » ةروس ىف وحلا نإ

 : ديدنتلاو بینآتلاو دیعولابو

 ىلإ ىهف ًالالغأ مهقانعأ ىف انلعج انإ . نونمؤي ال مهف مهرثكأ ىلع لوقلا قح دقل »

 ال مهف مهانيشغأف اًدس مهفلخ نمو اًدس ميدي نيب نم انلعجو . نوحمقم مهف ناقذألا

 . [ ٩] ۷-٩ نورصبي

 مهلبق انكلهأ مك اوري أ . نوئزهتسپ هب اوناک الإ لوسر نم مهیتأی ام دابعلا ىلع ةرسح اي ١

 . [ ۴۲۲-۲۰ 1٩ نورضح انیدل عیمج امل لک نإو ؟ نوعجری ال مهیلإ مآ نورقلا نم

 نإو . نوبكري ام هلثم نم مه انقلخو . نوحشملا كلفلا ىف مهتيرذ انلم انأ مه ةيآو »

 . [ ٩٤۔١٤ ٩] نوذقني مه الو مه خیرص الف مهقرغن اشن

 ىلإ الو ةيصوت نوعيطتسي الف « نومصَحَك مهو مهذحأت ةدحاو ةحيص الإ نورظني ام ١

 . [ ٤۹٩-٠١ 1( نوعجري مهله

 ودع مكل هنإ ناطيشلا اودبعت الا مدآ ینہ اي مكيلإ دهعأ لأ ! نومرجملا اهيأ مويلا اوزاتماو »

 اونوكت ملف ايثك البج مكنم لضأ دقلو ؟ ميقتسم طارص اذه : ینودبعا نأو ؟ نییم

 ىلع متخن مويلا . نورفكت متنك اهب مويلا اهولصأ . نودعوت متنک یتلا منهج هذه ؟نولقعت

 مهنيعأ ىلع انسمطل ءاشن ولو . نوبسكي اوناك اهب مهلجرآ دهشتو ميدبأ انماكتو «مههاوفأ

 الو اًيِضم اوعاطتسا اف مهتناكم ىلع مهانخسمل ءاشن ولو ! نورصبي ىنأف طارصلا اوقبتساف

 . [ ٥٩-1۷ 1« نوعجري

 ةيأو . نيبذكملا ىلع ادر ةينوكلا تايآلا درت بضغلا ديدشلا بضاغلا وحلا اذه ىفو

 . . مهل ةيإو . . مه ةيآو . . مه

 ! هيف درت ىذلا وحلا سفن ذخأت ىهف فنعلاو بضغلاب نوحشم وج ىف ءىجت امنألو

 هللا دنع نم رمثلا نأ لإ هيبنتلاو . فنعلا ءاحيإ نم ريجفتلا ظفل ىف ب . . اهانرجف نويعلاف

 ' ممديآ هتلمع امو « هرمث نم اولكأيل » : يالا ىف اًقينع اًداح یتأی مہیدیآ لمع نم سیلو

 نمو ضرألا تبنت ام جاوزألاو « !؟ نوركشي الفأ ١ : كلذك اًفينع اًداح بيقعتلا یتأپ مث

 نم اوجرخيل ممل ةيناكمإ ةيأ دجوت ال هنأ قايسلا نم ودبيو . « نوملعي ال امو ١ مهسفنأ

 مههوجو ىف ٠ نوملعي ال ام ١ ىقلت انإ ! نوملعي ال ام اًتيش « اوملعي ١ و اذه مّهلهج

 نم اخس خلسي ليللاو | مهميلعت ىف ةبغر نود « بسحف مهلهج مهيلع ةئبثم ةفيذقلاك
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 « ليللا ىف راهنلا جلويو راهنلا ىف ليللا جلوي » ىرحآلا عضاوملا عيمج ىف دري اهنيب ! راهنلا
 اهعبتي ةفينع ةداح خلس ةيلمع ىهف انه امآ ! ةلخادتملا ةديئولا ةكرحلا كلت ىلع ةلالدلل

 لظي رمقلاو « ىرجت ١ ةفينع ةكرح ةلاح ىف سمشلاو « ! نوملظم مه اذإف » ! اًتجافم مالظلا

 ! ةايلاب ضبني ال ىذلا سبايلا حلاكلا ميدقلا نوجرعلا ىه هل ةروص رخآ نوكت ىتح
 . .راهنلاو ليللا كلذكو رحلآلا امهدحأ هيف كردي نأ ىغبني ال قابس ف رمقلاو سمشلاو

 « ةينوكلا تايآلا » ىه كلت !!هتیاغ كردي ال هنأل . . لمألاب ضبني الو دهجل اب ىحوي قابس

 !؟ ماعنآلا ةروس ىف ىه فيكف « سي ةروس ىف

 ! جيجض الو فنع ألو اهيف دش ال « ةفيطل ةتداه ةعيدو اإ

 ظوحلملا هرثآ اذمو « نينمؤملل كلذك هجوم هنكلو « معن نيبذكملل هجوم ثيدحلا نإ
 . . ديدنتلاو بينأتلا ىلإ هنم ةيادملاو ميلعتلا ىلإ برقأ هلعجو وحلا « فيطلت » ىف

 بحلا قلاف هللا نإ » : « قلاف » ةملك ىه هلك قايسلا ىف ةظفل فنعأ تناك ابر

 دردشملا وجلإو « خلسلاو ريجفتلا نم هذه نيأ نكلو . . . حابصإلا قلاف . . . یونلاو

 ؟ كاته

 ءطب ىف متت اهو ةصاخ ةفيطل ةنيه تايلمع حابصإلا قلفو ٠ ىونلاو بحلا قلف نإ مث

 . ءودهاو ةئيكسلاب سفنلل ىحوت مكو « اتكس ليللا لعجو » ىلإ رظنا مث . . جردتو ديدش
 . كانه ىرجم ىذلا دهجملا قابسلا كلذ امهنيب ىرجم ال « نابسح » انه رمقلاو سمشلاو
 جوازتلا نع ريبعتلا مث ! تاملظلا ىف ةياده وج ماعلا وجل اف . . اهب « اودتهتل » موجنأاو

 اظفل كيلإ ىحوي مك رظنا . ركذلا بلص ىف « عدوتسملا » و ىشنألا محر ىف « رقتسملاب »
 هنم انجرخأف » تابثلا نم ةعيدبلا ةحوللا هذه مث ! رارقتسالاو ةنيكسلاب عدوتسملاو رقتسملا
 ةهج نم كلذك باصعألل ةحيرم ىهو « ةهج نم ةوارطلاب ىحوت رضح ةظفلو ٠ . .ارضخ
 « ةيناد ١ ناونق اهعلط نم لخنلاو . اهيلإ حاتريو ةرضخلا بحي ىرشبلا سحلاف « ىرخأ
 . . نامرلاو نوتيزلاإو . . بانعألا تانجو . . وندلا كلذ ىف ةلزنتملا ةحرلاب ىحوت

 لك ىف ىدابلا رسيلاو ليلظلا لظلاو ةبوذعلاو ةوادنلاو ةرضخلا نم ةعئار ةحول اهنإ
 لوقي ال كلذل . . « لاجل اب » ىنادجولا رثآتلل . . رظنلل ةضورعم « ةحول » اهنألو . .ءىش

 اذإ هرمث ىلإ اورظنا » : لوقي اهنإ « ةروسلا نم لات عضوم ىف لوشي اک « هرمٹ نم اولک » انه
 ناميإلا لظ ىف لام لاب عاتمتساللو « رظنلل لاج انهف . . « اورظنا » « معن . « هعنيو رمثآ
 . « نونمؤي موقل تايآل مكلذ ىف نإ » : هللاب
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 ةباشتملا ةينوكلا تايآلا ضرع ةقيرط ىف هرثأ ناك فيك نيتروسلا نيب رجلا قراف ىلإ تيأرأ
 !؟ كانهو انه

 ! راركت هنآ سانلل ليخي ىذلا . . نآرقلا ىف عيونتلا اذكه هنإ
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 ةفصب ةيكملا روسلا فو « نآرقلا ىف اركت تاعوضوملا رثكأ نم كلذك ةمايقلا دهاشمو

 . ةصاخ

 تايآو ةصقلا نم لبق نم اهانضرع ىتلا جذانلا دعب اهنع لصفم ثيدح ىلإ جاتحن امو
 دهاشم نم نانثا نادهشم دجوي ال هنأ : انأشب ةماع ةقيقح ررقن انكلو . “" نوكلا ىف هللا

 ‹ لثاتلا نود هباشتلا ةدعاق اهيلع ىرجت نإ ! راركتلا ىنعمب نيرركم هلك نارقلا ىف ةمايقلا

 . عيونتلا ةدعاقو

 : عيونتلا كلذ |هيف ىدبتي ةمايقلا دهاشم نم نيجذومن طقف درسنو

 ءاًجر ضرألا تجر اذإ . ةعفار ةضفاخ . ةبذاك اهتعقول سيل . ةعقاولا تعقو اذإ ١

 ام ةنميملا باحصأف : ةثالث اًجاوزأ متنكو . اثبنم ءابه تناكف « اسب لابجلا تشبو

 كئلوأ : نوقباسلا نوقباسلاو . ةمأشملا باحصأ ام ةمأشملا باحصأو « ةنميملا باحصأ

 نيئكتم ةنوضوم ررس ىلع . نيرحأالا نم ليلقو نيلوألا نم ةلث . ميعنلا تانج ىف « نوبرقملا

 ال ‹ نیعم نم ساكو قیرابآو باوكأب « نودلخ نادلو مهيلع فوطي « نيلباقتم اهيلع

 ‹ نيع روحو « نوهتشي امم ربط محلو « نوريختب ام ةهكافو « نوفزني الو اهنع نوعدصي

 : ًاليق الإ « ايثأت الو ارغل اهيف نوعمسي ال . نولمعي اوناك ايب ءازج « نونکم ا ؤلؤللا لاثمأك

 ‹ دوضنم حلطو « دوضخع ردس ىف ؟ نيميلا باحصأ ام « نيميلا باحصأو . ًامالس اًمالس

 انإ . ةعوفرم شرفو « ةعونم الو ةعوطقم ال « ةرثك ةهكافو « بوكسم ءامو « دودمم لظو

 ةلثو نيلوألا نم ةلث : نيميلا باحصأل « اًبارتأ اًرع « اًراكبأ نهانلعجف « ءاشنإ نهانأشنأ

 ؛ مومجي نم لظو « ميمحو مومس ىف ؟لاشلا باحصأ ام « لامشلا باحصأو . نيرحآلا نم
 ( وناكو . ميظعلا ثنحلا ىلع نورصي اوناكو . نيفرتم كلذ لبق اوناك مهنإ ! ميرك الو دراب ال

 نيلوألا نإ : لق !؟ نولوألا انؤابآ وآ ؟ نوثوعبمل ان اًماظعو اًبارت انكو انتم اذإآ : نولوقي

 نم نولكأل « نوبذكملا نولاضلا اأ مكنإ مث . مولعم موي تاقيم ىلإ نيعومجمل « نيرحآلاو

 اا . «نأرقلا ىف ةمايقلا دهاشم » تثش نإ جار (۱)
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 . ميما برش نوبراشف « ميمحلا نم هيلع نوبراشف « نوطبلا اهنم نوئلاف « موقز نم رجش

 .[-۱ : ةعقاولا ةروس ٠] ! نيدلا موي محزن اذه

 ذثمويف ‹ ةدحاو ةكد اتكدف لاب لاو ضرألا تلو « ةدحاو ةخفن روصلا ف خفن اذإف

 شرع لمحو « اهئاجرأ ىلع كلملاو . ةيهاو ذئموي ىهف ءامسلا تقشناو « ةعقاولا تعقو

 هنیمیب هباتک یتوآ نم امأف . ةيفاخ مكنم ىفخت ال نوضرعت ذئموي . ةيناث ذئموي مهقوف كبر

 ةنج ىف ‹ ةيضار ةشيع ىف وهف . هيباسح قالم ىنا تدنظ ینإ ! هیباتک اوآرقا مؤاه : لوقیف

 هباتك ىتوآ نم امأو . ةيلاخلا مايألا ىف متفلسأ اهب اًنينه اوبرشاو اولك « ةيناد اهفوطق « ةيلاع

 ىنغأ ام ! ةيضاقلا تناك اهتيل اي ! هيباسح ام ردأ لو ! هيباتک توأ ل ینتیل ای : لوقیف هلامشب

 اهعرذ ةلسلس ف مث ! هولص ميحجلا مث ! هولغف هوذخ ! هيناطلس ىنع كله ! هيلام ىع

 <« نيكسملا ماعط ىلع ضحي الو « ميظعلا هاب نمؤي ال ناك هنإ ! هوكلساف اًعارذ نوعبس

 : ةقاحلا ةروس ] « نوئطاخل-ا الإ هلكأي ال « نيلسغ نم الإ ماعطو « ميم انه اه مويلا هل سيلف
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 . نآرقلا ف ةيقيقحلا ةرهاظلا وه راركتلا ال عيونتلا نإ

 ةيبرتلاو ركذتلل اهركذ رركي ىتلا تاعوضوملا ضرعي نأ باتكلا اذه زاجعإ نمل هنإو

 نآرقلا ىف اًدبأ ناتلثامتم ناتروص رركتت ال ثيحب عيوثتلا نم زجعملا ردقلا اذهب « هيجوتلاو

 ! عوضوم لك اهيف دري ىتلا عضاوملا ةرثك ىلع « هلك

 هتوالت نوكت یکلو « ماودلا ىلع ارقي یکل لزن باتکل ةبسلاب ةغلاب ةمكحل كلذ یف نإو
 ! هللا ىلإ دابعلا ام برقتي ىتلا ةدابعلا نم اءزج ةمئادلا

 ! لالملا سفنلا نع بهذي هنآ قوف . . لامل هتاذ عيونتلا نإو

 مث « مهر نوشخي نيذلا دولج هلم رعشقت ىتاثم ءاًهباشتم اًباتک ثیدحلا نسحأ لن هللا ١

 هل (ف هللا للضی نمو . ءاشی نم هب یده هللا یده كلذ . هللا ركذ ىلإ مہ ولقو مهدولج نلت
 . ٤ داه نم

 ) ١ ( رمزلا ةروس : ۲٣ .
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 يدا دّمعلا ف نارنقلا

 . . دادعإو ةيبرت ةرتف ۔ةكم ف ةقباسلا ةرتفلا تناك

 ىهو « لبق نم ىرخأ ةمأ اهلمحت ل ىتلا ىربكلا ةنامألا لمحل دادعإو « ةديقعلاب ةيبرت

 ةيدتهم ةدشار ةدايق ةيرشبلا ةدايقب هتاذ تقولا ف مايقلاو ٠ ضزألا عقاو فهلا جهنم قتيقعت

 نونمؤتو ركنملا نع نوهنتو فورعملاب نورمأت « سائلل تجرخأ ةمأ ريخ متنک ١ : هللا رونب

 مكيلع لوسرلا نوكيو سانلا ىلع ءادهش اونوكتل اًطسو ةمأ مكاناعج كلذكو »“" «هللاب
eR:۳  

 هنيع ىلع اهابر ىتلا ةراتخملا ةثفلا سوفن ىف لعفلاب اهرامث تتآ دق تناكف ةيبرتلا امأف

 . . ةكم یف اًماع رشع ةثالث لالخ - ملسو هيلعهللا لص هللا لوسر

 ‹ هنوشيعي ىذلا مهعقاو تحبصأ ىتح مهسوفن ىف تقمعت دق (هللا الإ هلإ ال » تناک

 ةيدوبعلا ىنعمو « ةقحلا ةيهولألا ىنعم - نيقيلا ةجرد ىلإ - اوفرعو . هب نوترقتي ىذلا مهدازو

 . هلل ةقحللا

 . . مهيلع اهناطلس سرا وأ « مهرعاشم ىف رطخت ةفثازلا بابرألا دعت رل

 . اهيلإ نيبارقلا نومدقيو اه نودجسيف « ةيسح ةدابع نوكرشملا اهدبعي ىتلا مانصألا ال

 : مهرعاش اهنع لوقي ىلا « ةليبقلا ١ الو

 ! دشرآ « ةيزغ » دشرت نإو ‹ تيوغ ٠ توغ نإ« ةيزغ» نم الإ انأ لهو
 رمأ نع ةفلاخملا ىف هنوعيطيو « هللا نود نم هب نومزتلي ىذلا دادجألاو ءابالا فرع الو

 اندجو ام عبتن لب اولاق هللا لزنآ ام اوعبتا مه لیق اذإو » : هللا
 . «  ! انءابآ هيلع

 هإ ذختا نم تيأرأ » : قحلا نع مهمصيو مهيمعيف اّهَلِإ هنوذختي ىذلا ىوه الو

 . 7(! ؟هاوه

 . ٠٤١ : ةرقبلا ةروس ( ۲ ) . ۱۱١ : نارمع لآةروس ( ) ١

 . ٤١ : ناقرفلا ةروس ( ۲١ . ) ٤ : نایقل ةروس ( ۳ )
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 قلخلا هل الآ » : رمآلا ىف هل كيرش الو « قلخللا ىف هل كيرش ال « دحاو هّلإ وه امنإ
 . شلاو

 نولثمتيو « ةيشخلاو ءاجرلابو « ةعاطلاو ةدابعلاب مهسوفن هجعت دحاولا هّلإلا اذمو

 هذه قمعتتف ‹ - ملسو هيلعهللا ىلص - هیبت ناسل یلعو هباتک یف هسفن اہب مھفرع یتلا هتافص

 وفرع اذإف . اهددحتر هللا وحن مهرعاشم لكشتف « اهتابنج لكب طيتو مهسوفن ف تافصلا

 . مهقزريل هريغ ىلإ اوعلطتي ملو « هريغ نم قزرلا اوعقوتي ل « نيتملا ةوقلا وذ قزارلا وه ١ هنأ
 نأ هريغ نم ةيشخ مهبولق ىف دعت ملو ‹ تيمم لا ييحملا وهو « عفانلا راضلا وه هنأ اوفرع اذإو

 ىه اًعیج ضرالا لهآ نم اهریغ وآ شیرق دعت مل ؛ مهعفني نأ هریغ ىلإ علطت الو « مهرضی

 ال هدحو هللا وه ماد امو . . هللا وه اهنإ .. مهرمأ نم اًئيش كلمت وأ ٤ مهرمأ كلت ىتلا

 مهسح ىف هتعاطو هتدابع حبصتو . عاطي ىذلا نذإ وهو « دبعي ىذلا نذإ وهف - هل كيرش

 ‹ مهرطاوخ ىف شيجت ىتلا رعاشملا ىهو « هنوسراي ىذلا عقاولا ىه حبصت . ةايحلا ىه -
 شاعتو « اًقح شاعي نأ قحتسي ىذلا رمألا ىهو . . موقع ىلع رطخي ىذلا ركفلا ىهو

 . . ضزالا هذه ىف ةايحلا هلجأ نم

 . . هللا ةدابع ىه حبصت نيح مهسح ىف ةايحلا حسفلتو

 . شاعي نأ قحتسي ال اًیرزم اهفات ایش لہق نم تناک دقل
 . . ةقيقحلا ىف ءىش هڙلمي آل ءاوخ تئاک

 ةهج نم ةيلهاجلا ةيمحلا راطإ ىف تاراغلاو برحلإو « ةهج نم بارشلإو وهللا سلاجم
 ۰ : یرحخأ

 .!؟ ىدلخخ تنآ له تاذللا دهشأ نأو یغولا َرضحأ یرجازلا اذہآ الآ

 نع ًالضف « ةهوشملا ةدابعلا ف ىتح « ساوحلا هكردت ايف روصحملا ببرقلا عقاولا مث
 . ! باإرتلاب ةقصاللا ضزألا حلاصم

 . . هللا الإ هلإ ال » مهتعفر كانه نمو

 . . راصبألا هكردت ال ىذلا هللا ىلإ ةدابعلا ىف بيرقلا سحلا عقاو نم مهتعفر

 رحآلا مويلا اهلمكي ىتلا ةلماكتملا ةروصلا عقاو ىلإ دودحملا ضرألا عقاو نم مهتعفرو
 . . دودحخلا هدحت ال ىذلا

 )١ ( فارعألا ةروس :٥٤ .
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 اوشيعي نأ ىلإ ةيلهاج لا تاراغو وهللا سلاجمو ةبيرقلا ضرألا حلاصم نم مهتعفرو

 نامرحلاو ىذألا اهليبس ىف نولمتحميو « مهدهجو مهرعاشمو مهركف اهنوطعي « ةديقعللا»

 !هلا الإ هّلِإ الب مهسوفن ةيضار « بيذعتلاو ديرشتلاو
 الف ‹ لبق نم هنوفرعي اونوكي مهلا الإ هلإ الب اًدیدج اًدلوم نوشیعي ةقيقحلا ىف اوناک دقل

 . . ةايحلا وه مهيلإ ةبسنلاب حبصأ « هوقوذتو هوفرع
% o 

 . . نوكلا یهللا تایآ یف نآرقلا مہب فرط ‹ ةکم یف اهوشاع یتلا ةيبرتلا ةرتف تناك كلت

 ريبدت ىف . . قزرلا بئاجع ىف . . توم او ةايحلا ىف . . ةزجعملا ةماخضلاإو ةزجعملا ةقدلا ىف

 اہ ديأ یتلا هتازجعم یف . . دحت ال یتلا هتردق یف . . بيغلل لماشلاهللا ملع ىف . . نوكلا

 اهرشحو امباذعو اهميعنب ةمايقلا دهاشم ىف . . مهيلع هريمدت مث رافكلل هئالمإ ىف . . هءايبنأ

 . . هلا الإ هّلإ ال تايقالخأ ىف . . ةكئالملاو نجلا ىف . . ناطيشلاو مدآ ةصق ىف . . اهياسحو

 . . تاعوضوم نم اهب لصتي امو « ةديقعلا)» ثيدح ف مهب فوطي- راصتخاب - وأ

 . . دادعإلا متي ناك ةديقعلاب ةيبرتلا لالخ نمو

 . . لبق نم ةمأ اهلمحت ل ىتلا ىربكلا ةنامألا لمحل دعت - انلق اك - ةمألا هذه تناك دقل

 یبرتت نأ نودو « هللا ال هلإ ال ینعم اہہولق یف قمعتی نآ نود ام دعت نآ نکمی ناک لھف

 تاذ اہ اک « لام لاو سفنلا یف فیلاکت تاذ ةنامأ ىهو « ةنامألا لمحب موقت نذِإ فيكو

 !؟ روعشلاو لمعلاو ركفلا ف فيلاكت

 ىلع ىقبت نأ هللا الإ هلإ الب ةذفلا ةيبرتلا كلت ىبرتت نآ لبق - امه نكمي ناك لهو

 ؟ ضأألا ف نمت نيح كلذ عيفرلا اهاوتسم
 نم اه رصح ال ًالايجأ نايغطلاب ىرغأ دقلو . . نايغطلاب ىرغي ضزألا ىف ناطلسلا نإ

 لدعلا قيقحت ىف ةعيفرلا اهجذان مدقت نأ ةمألا هذه ىتأتي ناك نيأ نمف ! ةيرشبلا لايجأ

 ؟هللا الإ هّلإ الب ةذفلا ةيبرتلا كلت برنت مل ول ضزألا ىف ىنابرلا

 عقاو ف ققحتي ل مخض ىنعم وهو « « ةمألا » ىنعم ققحت نأ _ ناك - ام نيأ نم لب

 ىلع رشبلا بولق اهيف تطبتراف « هللا ىف ةديقع ىلع تماق ىتلا ةمألا هذه ىدي ىلع الإ ضزألا

 نم اهن ليثم ال ةدحو ةمآ نوكتل لئابقلإو بوعشلاو تاغللاو سانجألا تباذف « ةديقعلا هذه

 ةغللا وأ « سنجلاو نوللا ىلع تقتلا ىتلا ةفئازلا « ممألا » كلت خيرات یف دعب نم الو لبق
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 قافولا لثمت ام رثكأ ةقيقحلا ىف عازنلا لثمت ىتلا ةكرتشملا ةيضرألا « حلاصملا ١ وأ ٠ ضرألاو

 ! ءاقللاو

 ‹ قدصلا نمو « دهعلاب ءافولا نم ةديرفلا جذانلا كلت ىطعت نأ _ ناك - امن نيآ نمو

 ةرطيسلاو بهنلاو بلسلا ىلع موقت ال « ةيقالخأ » ةلماعم ةحوتغملا ممألا ةلماعم نمو

 نع لختلا ىلإ - قفر ىف - دوقي ىذلا ببحملا جذومنلا ءاطعإ ىلع موقت انإ ٠ مكحتلاو
 . . هللا ةعاط ىف لوخدلاو ةينثولا ةيلهاجل ا

 لك ىف ضرالا عقاو ىف هتبتك ىذلا ذفلا خيراتلا كلذ بتكت نأ - راصتحاب - اه نيأ نمو

 ةراضحلا ىف « ملسلاو برحلا تالوطب ىف « مكحلاو لاملا ةسايس ىف « ةايحلا تالاجم نم لاج

 !؟ . . قوحلم الو لبق نم قوبسم لاثم ريغ ىلع ضرألا ى عيرسلا حايسنالا ىف « ملعلاو

 - اهريغ نم - ىتأتي ناک امو « هلک ءانبلا كلذ اهيلع ماق ىتلا ةزيكرلا ىه ةديقعلا انإ الآ

 . موقي نأ
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 ىلص هللا لوسر نيع ىلعهللا الإ هلإ الب تبرت ىتلا ةئفلا هذه بولق نم هللا ملع نيحو

 اهيلإ بحأ هلوسرو هللا حبصأو « هل تصلخآو هلل تدرج اہنأ اهنم ملع نح . . ملسو هيلعهللا

 . . بولطملا اهرودب موقتل ةلئاملا ةيناثلا ةلقنلا اهلقن ذئدنع . . اماوس ام

 . . هللا الإ هّلِإ ال ىلإ ةقرفتملا بابرألا نم . . ةديقعلا ةلقن ىلوألا ةلقنلا تناك

 ىلإ ء ديرشتلاو فاعضتسالا ةرتف نم « صيحمتلاو ءالتبالا ةرتف نم تناك ةيناثلا ةلقنلاو
 . فالختسالاو ضرألا ىف نيكمتلا

 رفكلا نم ىلوألا ةلقنلا ةادآ وه - ملسو هيلعهللا لص - لوسرلا ميلاعتو - نآرقلا ناك اكو

 ناك فيكف . . فالختسالاو نيكمتلا ىلإ ةيناثلا ةلقنلا ةادأ وه ناك كلذكف « نايإلا ىلإ

 ؟نآرقلا ثدحتي ناك تاعوضوملا ىأ فو ؟ نيكمتلا ةرتف ف ىبرمل او هجوم ا وه باتكلا
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 ذخأي ال انه ةديقعلا ثيدح نكلو . لبق نم انرشأ اك ةديقعلا نع ةيندملا روسلا ثدحعتت

 دقل . ركذتلل انه وهو « سيسأتلل ناك كانه هنأل ةيكملاروسلا ىف اهذخأي ناك ىتلا ةحاسملا

 ةلودو ملسم عمتجم موقي مويلاو « ةكم ىف ةيديقعلا ةيبرتلا ةرتف ىف لعفلاب ةديقعلا تسسأت
 اهئادعأ نم اهتياحل داهج ىلإ جاتحتو ‹ تاعيرشتو تاميظنت ىلإ جاتحت « ةنيدملا ق ةملسم

 ناعوضوملا ناذه لنحي مث نمو . دعب ايف ضرألا ىف مالسإلا رشنل مث « ءدب ىذ ئداب
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 هللا ليبس یف داهجلاو < تاعيرشتلاو تاميظنتلا : ةيندملا روسلا ىف ةحاسملا مظعم ناديدجلا

 نيله نع ٹیدحلا اي مقي ل ةديقملا تيد نأ رظنلا ىعرتسي ىذلا نكلو

 نع ثدحتف - لقأ زيح ىف ناك نإو ۔ ىکملا طمنلا تاذ ىلع رمتسا لب . نيعوضوملا

 ءءايبنألا صصقو « هرشو هربخ ردقلاو نييبنلاو باتكلاو ةكتالملاو « رحآلا مويلاو ء ةيهولألا
 تاعرضوملا هذه نم دحإو لك ىف ثدحتو . هللا الإ هّلإ ال تايقالخأو « ناطيشلاو مدآ ةصقو
 هتماخضب نوكلا نع ةيهولألا ىف ثدحشف . ةكم ىف نارقلا ثدحتي ناک اک ایج هتادرفم نع
 نعو « امنایرجو ثادحتلا ثودح نعو « ةايلاو تولا نعو « ةزجعملا هتقدو ةزجعلا

 ىف ثدعتو . بيغلا ملع نعو « ءىش اهزجعي ال ىتلا ةردقلا لباقم ىف ىرشبلا فعضلا

 ..خلا.. خلا... باقعلاو باوثلاو باسملاو ثعبلا نع رحلآلا مويلا

 اقرغتسا نيذللا نيديدحلا نيعوضوملا نأ : كلذ نم رثكآ رظنلا ىعرتسي ام كانه نأ ايك

 |! هللا ليبس ىف داهج لاو ٠ تايظنتلاو تاعيرشتلا امو « ةيندملا روسلا نم ةحاسم ربکآ

 وهاذهو !! اهنم اًقاغبناو « ةديقعلا لالخ نم اح وع انإو « |تاذب نيمئاق نيعوضومك اج اعي
 تا يظنتو تاعيرشتو ةلصفنم ةديقع نيدلا اذه ىف سيلف ! هلك عوضوملا ىف مهألا رصنعلا

 « ةدابع» هلكو « ةدحو هلك (نإو ! ةلصفنم تالماعمو ةلصفنم تادابع الو ! ةلصفنم

 ٠١^ نودبعيل الإ سئإلاو نجلا تقلخ امو » : ةيألا هنمضتت ىذلا « ةدابعلل لماشلا ىنعمل اب
 ."« نيلاعلا برش ىتاغو یایعغو « یکسنو یتالص نإ : لق » : ةيالا هرسفتو

 ال سانلا نم رثك سح- ىف اًيعيبط ارمآ ةديقعلاب ثا ليبس ىف داهحلا لاصئا نوکي دقو

 ره « اهنم اهقاشبنا لب « ةديقعلاب تاميظئتلإو تاعيرشتلا لاصتا نكلو . هابتنالا ىعرتسي
 . نايبلا نم ءىش ىلإ جاتحيو اًقح هابتنالا ىعرتسي ىذلا

 نع ثدحتن نأ - برغلا نم انيلإ ةدفاولا ىودعلا ببسبو - ةريحلألا انمايأ ىف انج رد دقل

 مالسإلا ىف نأ كش الو . خلا .. ىعايتجاو ىداصتقاو ىسايس ماظن . ماظنك مالسإلا

 ىأ نع ثيدحلا نكلو . خلا . . ةيقالحأو ةيوبرتو ةيعامتجاو ةيداصتقاو ةيسايس تاميظنت
 ىلإ  رخآ ماظن ىأك - هلوحجيو « هحور هدقفي انإ ةديقعلا نع لزعمب ىمالسإ ماظن وا ميظنت

 ! ةدايز الو اتا ييظنت هسرحتو « ةلودلا » هيلع موقث ماظن

 ! مالسإلا یف كلذك رمأالا سيو

 ىف ةزيمتم . خلا . . ةيعامتجالا وآ ةيداصتقالا وأ ةسايسلا « ةيمالسإلا مظنلا نإ ةقيقح

 روس ۴ )١ ( ثايراذلا ةروس : ٥١ . ) )۲ماعنألا ةروس : ٠١١ .
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 ‹« ىرشبلا ىوهاو ‹ ىرشبلا روصقلا بويع نم ةيلاخ ىهف . هللا عنص نم األ « امعاذ

 الو دحاولا ليحلا ةحلصم ىرتو ءايشأ نع لفغتو اًئيش ىرت ىتلا « ةيئزجلا ةيرشبلا ةرظنلاو

 اهلك اياوزلا ىرت ألو دحاولا ءىشلا نم ةدحاو ةيواز ىرت لب « لايجألا لك ةحلصم ىرت

 . . نآ ىف ةعمتج

 . . ىمالسإلا ماظنلا ى ةديحولا ةيزملا تسيل - اهتماخض ىلع ةيزلا هذه نكلو
 ىلع همايق ىهو « هصئاصخ مهأ ماظنلا دقفي « اًديفنت وأ ايكفت « اهدنع فوقولاو

 . . اهنم هقاثبناو ةديقعلا

 ببسب نيثدحملا « نيفقثملا نم ريثك رظن ىف هتيمهآ دقف ىذلا « رمألا اذه ةيمهأ ريدقتلو

 عقاولاب اًبراقم ىبرغلا رضاحلا نم الاثم لو برضن <« برغخلا نم ةدفاولا ىودعلا كلت

 . . ناهذألا نع بيغت نأ ىغبني ال ةلالد تاذ ةماه ةيخيرات ةقيقح ىلإ ريشن مث « ىمالسإلا

 . . رمخلا ةلأسم وهف رضاحلا نم لام ا امأف

 الو ! طقف ركسلا علمي هنكلو رمخلا برش عنمي ال وهو . ركسلا عنمي نوناق اكيرمآ ىفف

 هقلخ ىتلا ةعيفرلا ةناكلاو ىرشبلا نايكلا ةميق ردقت « ةيناسنإ حور ١ نم اًناعبنا هعنمي

 « بورما » و ردخل-ا ةلاح عم فانتي ام « ضرألا ىق ةدشارلا ةفالغلا ةمهمب موقي ىكل اهيلعهللا

 ! ةتحب ةيداصتقا ةيدام بابسأل هعنمي امنإ ! الك . . اهيلإ لوصولا ىلإ نوبراشلا ىعسي ىتلا
 ! ! ةيداصتقا رئاسخ ثدحيو 1! جاتنإلا لطعيف ‹ قيرطلا ثدارح ةدايز ىلإ ىدؤي رکسلاف

 ! ةميرحلا هذه دض ةرمتسم ٠ ةيعوث» كانهو ! ركسلا عنمي « نوناق » كانهف رمألا نكي اأ

 ! اباكترا ىلع « ةبوقع » كانهو
 !؟ ةجيتنلا تناك اذاهف

 1 بيج ةيونسلا مهريراقت نإف .. مه مهآسنلف

 امأ ! ةبوقعلاو ةيعوتلاو نوناقلا دوجو مغر « رمتسملا دايدزالا ىف ةذخأ ركسلا ةميرج نإ
 . . رخ ءىش ثدح دقف مالسإلا یف

 سجر مالزألاو باصنألاو رسيملاو رمح ا نإ اونمآ نيذلا اهي اي» : ميرحتلا ةيآ تلزن نيح
 ةوادعلا مكنيب عقوي نأ ناطيشلا ديري نإ . نوحلفت مكلعل هوبنتجاف ناطيشلا لمع نم

 لسرآ “'«؟نوهتنم متنأ لهف ةالصلا نعو هللا ركذ نع مكدصيو رسيملاو رمل ا ىف ءاضغبلاو

 رمخلا نإ الأ ! سانلا اأ : ةنيدملا تاقرط ىف ىداني اًيدانم - ملسو هيلع هللا لص - لوسرلا

 ! تمرح دق

 . ۹١-٩1 : ةدئاملا ةروس ( 1)

1Y٦ 



 . . ! طقف

 ! مت ىذلا ءارجإلا لك وهاذه

 !؟ ةجيتنلا تناك اذایف

 الو قيقحت الو ةطرش نود . . هقارأ رمخلا نم ند وأ قز هتيب ىف ناك نم نأ ةجيتنلا تناك

 ! ةمكاحم

 لو ! اهقارأ رمحلا نم ةبرش همف ىف ناك نم نأ . . كلذ نم بجعأو « كلذ نم رثكأ لب
 ىذلا وه هللا نأ كلذ ! كلذ دعب عنتما مث « لعفلاب ىمف ىف األ هذه برشأ : هسفنل لقي

 ! هلا عم لماعتي وهو « رمخلا مرح
 مرقت ىذلا ماظنلإو « اهنم قثبنيو ةديقعلا ىلع مرقي ىذلا ماظنلا نيب قرافلا وه كلذو

 . اهعاميظنت هسرحتو « ةلودلا » هيلع

 ءارجإلا وه سيل كلذ نكلو .. هسرحي عيرشتو « ماظنلا ىلع موقت ةلود مالسإلا ىفو
 وه لوألا عزاولاف . . « نآرقلاب عزي ال ام ناطلسلاب هللا عزي ١ : ريحألا ءارجإلا وه لب «لوألا

 ! ناطلسلا وه ريحألا عزاولاو « نآرقلا

 . . نايبلا نع ةينغ ىهو « ىمالسإلا عقاولاب اًتراقم ىبرغلا رضاحلا ةداهش كلت

 ضزالا ىف مويلا ىتح ىقب دق مالسإلا نأ ىهف « ةماحلا ةلالدلا تاذ < خيراتلا ةداهش امأ

 ! ماظن هنآ درجمل سيلو « ةديقع ىلع مئاق ماظنو « ةديقع هنأل

 ! ةلودلا تيغلأ نيح رشكلاب وأ « ةلودلا » تتفت نأ درجمب تتفتل ماظن درج هنأ ول

 هنأل ال ةديقع هنأل ‹ ةلصاوتم ةيلاتتم ثعب تاكرح ىف ثعبني « مويلا ىتح قاب هنكلو

 . . ماظن اهنم قثبني ةديقع هنأل وأ . . ماظن

 ةيماح ةلودك وأ « ماظنك هومطحب نأ لوألا ةيبيلصلا بورحلا ىف هؤادعأ لواح دقو

 نأ نولواحم ةثيدحلا ةيبيلصلا بورحلا ىف اوداعف . . اولشف مہآ اوکردآ مهنکلو . . ماظنلل

 نأ ةديقعك هل ممبرح نيب نمو . . ماظنلا موقي الو ةلودلا موقت الأ اونمضيل « ةديقعك هومطحي

 اذه ىف رابتعا اه دعي م ةديقعلا نإ - ةصاخ ةفصب مهنم ٠ نيفقثلا » - نيملسملل اولوقي

 ىلإ اولخ اذإف ! ماظنلا وه نإ ةديقعلا وه سيل مهملا نإو ! هيف شيعن ىذلا رصعلا

 ةيعويشلا نإو ! ةديقع ىه انإو بسحف اًماظن تسيل ةيطارقميدلا نإ : اولاق مهنيطايش

 اودنسي نأ نولواحجي [ ! نولوقب اک « ةفسلف » وأ ] ةديقع ىه اهنإو بسحف اًماظن تسيل

 نع اوثدحتو ةديقعلا اولمهأ مالسإلا نع اوثدحت اذإف . . ةديقعلا هبشي ءىشب ةيلهاجلا مهمظن
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 ! نيرشعلا نرقلا ىف قيبطتلل لباق ريغ ىمالسإلا ماظنلا نإ اولاق مث . . ماظنلا

 : لوقي ىذلا وههللاو . . برحلا ريغ ءادعألا نم رظتنن نلو . . برحلا لئاسو لكب برحلا اإ

 7 . . مهتلم عبتت ىتح ىراصنلا الو دوهيلا كنع ىضرت نلو »

 ." « . . اوعاطتسا نإ مکنید نع مکودری یتح مکنولتاقی نولازی الو »
 !نيدلا اذه ءادعأ نم اننيد قئاقح ىقلتن الو « هتقيقح ىلع اننيد فرعن نأ یغبني نحن انِإ

 لكب “ ماظنلا » ةماقإل عفادلا ىه : هيف ءىش لكل عفادلا ىه نيدلا اذه ىف ةديقعلا نإ

 ماظنلا اذه ةياحل عفادلا ىهو . مهجهانمو رشبلا ةمظنآ ىف دجوت ال ىتلا ةينابرلا هايازم

 ‹ ةوعدلا رشنل عفادلا ىهو . ضرألا ىف [تاق هتيؤر ىف نوبغري ال نيذلا هئادعأ نم ىنابرلا

 قالحألاب قلختلل عفادلا ىهو . ضرألا لك ىف ايلعلا ىههشنا ةملك نوكت ىكل داهجللو
 ضزألا ةرايعل عفادلا ىهو . ملعتلل عفادلا ىهو . ملسملا اهيلع نوكي نآ ىغبني ىتلا ةينابرلا

 الو ةيدام ال «ةلماش  ةيناسنإ » ةراضح ئشنت ىتلا ‹« ةدشارلا ةرينتسملا ةينابرلا ةقيرطلا ىلع

 . ةيناسنإلا نع ةدرجتم ةيلا الو ةيناويح
 . . هلكاذه راهني . . راهنت وأ ةديقعلا فعضت نيحو

 ‹ لوألا ةملسملا ةمألا عم ثدح اك . . هلك اذه شنت ىه اهنإف ةيوق ةديقعلا نوكت نيحو

 ةكرح ربكأ ءاشنإ ىلإ مالسإلا اهعفدف ماظن الو ةراضح الو ملع ةمآ لبق نم نكت ل ىتلا

 ةيملعلا ةكرحلا هيلع موقت ىذلا وه - ىبيرجتلا جهنملا وهو - اهثارت لاز امو « ذئتقو ةيملع

 ةرصاعملا ةيلهاجل ا ةيداملا ةراضحل ا اهراوج ىلإ ودبت « ذئتقو ةيراضح ةكرح ربكأ ءاشنإو « مويلا
 كلت تأشنأ اك « « ناسنإلا» تاموقم ريمدت ىلع اًثيثح لمعت ةيرشب ةسكن حورلا نم ةيواخلا

 امك ال «٤مألا » ةلودلا ىوتسم ىلعهللا ةعيرشب اهلك مكحت فارطألا ةيمارتم ةيماظن ةلود ةمألا

 . «تارمعتسملا» ةيقب ىف اهذفنت ال تاعيرشتب اهسفن صخعت « ١ تايروطاربمالا ١ علصت

 تاميظنتلا لك لعجو « اهتيوقتو ةديقعلا هذه خيسرت ىلع نآرقلا صرح كلذل
 لتق ىلع مالسإلا ءادعآ صرح ام ردقب « اهنع ةقثبنمو اهب ةطبترم تاهيجوتلاو تاعيرشتلاو
 ! اهملاعم سمطو ةديقعلا هذه

# FF # 

 اعمل هيلإ رظنلا تملي « ةعيرشلا ١ و « ةديقعلا » نيب داماك اًطبر دجن ةيندملا روسلا ىف
 . تاحيملتلاإو تاراشإلا هلمحت اك ارشابم

 . ۲١۷ : ةرقبلا ةروس ( ۲ ) . ٠١١ : ةرقبلا ةروس ( 1 )
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 مه كئلوأف هلا لزنآ اب مکحي م نمو » : ىلاعت هلوق لثم ىف اًرشابم اًفل هيلإ رظنلا تفلي

 اودجي ال مث مهنیب رجش ایف كومکح یتح نونمؤی ال كبرو الف » : ىلاعت هلوقو' «نورفاکلا

 لوسرلابوللاب انمآ نولوقیو » لاعت هلوقو " « (یلست اوملسپو تیضق امن اجرح مهسفنآ یف
 هلوسرو هللا ىلإ اوعد اذإو . نينمؤملاب كئلوأ امو كلذ دعب نم مهنم قيرف ىلوتي مث « انعطأو

 مولق ىفأ ! نينعذم هيلإ اوتأي قحلا مه نكي نإو « نوضرعم مهنم قيرف اذإ مهنيب مكحيل

 ناك نإ . نوملاظلا مه كئلوأ لب !؟ هلوسرو مهيلعهللا فيحي نأ نوفاخي مآ اوباترا مآ ضرم

 مه كئلوأو . انعطأو انعمس : اولوقي نأ مهنيب مكحيل هلوسروهللا ىلإ اوعد اذإ نينمؤملا لوق
 . « نوحلفملا

 نأو . هللا ةعيرش ىلإ مكاحتلا وه ناميإال ىقيقحلا لولدملا نأ اهلك تايآلا هذه موهفمو

 وه سفنلا لخاد ىف اه ميلستلا مدع وألا ةعيرش ىلإ مكاحتلا ضفر عم نايإلاب ءاعدإلا

 مكاحتلاو ةعيرشلا ميكحت وه ناميإلل ىقيقحلا كحملاف . هباحصأ ىلع دودرم بذاك ءاعدا

 . ءاسلا ىف اب ذخؤي الو ضرألا ىف اہ ذخؤی ال ةبذاك یرعد یھف كلذ ربغبو اھیلإ

 وأ تلزن دقف « ةدئاملا ةروس نم ةثلاثلا ةيآلا اهزربأ ناك امبرف تاءاحإلاو تاراشإلا امأو

 : ةروصلا هذه ىلع ةرم
 ةذوقوملاو ةقنخنملاو « هبهللا رغل لهأ امو ريزثخلا محلو مدلاو ةتيملا مكيلع تمرح )»

 مالزألاب اومسقتست نآو بصنلا ىلع حبذ امو « متيكذ ام الإ عبسلا لك امو ةحيطنلاو ةيدرتملاو

 . ٠ ميحر روفغ هللا نإف مثول فناجتم ريغ ةصمح ىف رطضا نمف . . . قسف مكلذ

 مكح نايب عم « موحللا نم مرحي امو لحج ام نأشب تاعيرشت حضاو وه اک اھلکو
 . . عوجلا ةدش نم رطضلا

 الف مكنيد نم اورفك نيذلا سئي مويلا» : ةيآلا ةلمكت عادولا ةجح ىف تافرعب تلزن مث

 مالسإلا مكل تيضرو ىتمعن مكيلع تمقأو مكنيد مكل تلمكأ مويلا . نوشخاو مهوشخق

 . (انپد

 ‹ لبق نم اهنم لزن ناك ام دعب ةيألا ةياهن ىف عضوت م ةلمكتلا نأ رظنلا تفلي ىذلا نكلو

 ! اهطسو ی لب
 ةيدرتملاو ةذوقوملاو ةقنخنملاو هبهللا ريغل لهأ امو ريزنخلا محلو مدلاو ةتيلا مكيلع تمرح »

 مكلذ مالزألاب اومسقتست نأو بصنلا ىلع حبذ امو « متيكذ ام الإ عبسلا لكأ امو ةحيطنلاو
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 مكنيد مكل تلمكأ مويلا . نوشخاو مهوشغت الف مكنيد نم اورفك نيذلا سئي مويلا . قسف

 فناجتم ريغ ةصمخ ىف رطضا نمف . اتيد مالسإلا مكل تيضرو ىتمعن مكيلع تمقأو

 . « ميحر روفغ هللا نإف مثال

 ‹لمكأ ىذلا نيدلا اذه ةلص ىه . . ةحضاو ةلالد وذ ةروصلا هذه ىلع ةلمكتلا عضوو

 ةعيرشلاب هلك كلذ ةلص . . نيملسملل اتيد هللا هيضر ىذلا مالسإلاو « تمت ىتلا ةمعنلاو

 ‹ ةمعنلا هذهو « نيدلا اذه ىه اهماكحأو ةعيرشلا نأ قايسلا ىحوي ثيحب « اهماكحأو

 ! مالسإلا كلذو

 : ةلثام ةلالد وذ ةرقبلا ةروس نم رحآ لاثم تمثو

 نولؤي نيذلل » : هماكحأو قالطلا نع ةلصتم ةروصب قايسلا ثدحتي ۲۲١ ةيآلا نمف

 هللا نإف قالطلا اومزع نإو « ميحر روفغ هللا نإف اوءاف نإف رهشأ ةعبرأ صبرت مهئاسن نم

 . ...٠ ميلع عيمس

 نأ لبق نم نهومتقلط نإو » : ۲۳۷ ةيآ ىتح قالطلا ماكحأ ركذ ىف قايسلا رمتسیو

 ةدقع هديب ىذلا وفعي وأ نوفعي نأ الإ « متضرف ام فصنف ةضيرف نهه متضرف دقو نهوسمت
 . ٠ ريصب نولمعت اب هللا نإ « مكنيب لضفلا اوسنت الو . ىوقتلل برقأ اوفعت نو « حاكنلا

 اوظفاح» : [ ۲۳۹ ۔ ۲۳۸ ] ناتیالا ناتاه یتأت قالطلا ماکحآ یهتنت نا لق . . ةأجفو

 متنمأ اذإف ء اتابكر وأ لاجرف متفحخ نإف . نيتناق هلل اوموقو ىطسولا ةالصلاو تاولصلا ىلع

 . ٩ نوملعت اونوکت ملام مکملع اک هللا !ورکذاف

 نورذيو مكنم نوفوتي نيذلاو ١ : قالطلا ماكحأ لاكإ ىلإ ةرشابم اهدعب قايسلا دوعي مث

 ايف مكيلع حانج الف نجرخ نإف « جارحخإ ريغ لوحلا ىلإ اًعاتم « مهجاوزأل ةيصو اًجاوزأ

 ىلع اًقح فورعملاب عاتم تاقلطمللو . ميكح زيزعهللاو . فورعم نم نهسفنأ ىف نلعف

 . [ ٩٤۲۔١٤۲ ]( نولقعت مکلعل هتایآ مکل هللا نیبی كلذك . نيقتملا

 اذه ةلالد ىف ركفتيل فقي نأ نود وحنلا اذه ىلع قايسلاب ناسنإلا رمي نأ نكمي الو

 ىهتنيو طقف تابا ثالث الإ تیقب امو « قالطلا ماكحأ طسو ىف ةالصلا نع ثيدحلا

 ١ . . ةيآ ةرشع سه قرغتسا ىذلا قالطلا نع لصتملا ثيدحلا

 . تايآلا كلت طسو ىف نيتيآلا نيتاه عضو نم كش الو اًدصق كانه نإ

 نم امهالك ءاوس امهالك . . ةريعشلاو ةعيرشلا نيب هيف لصاف ال نيدلا اذه نأب ءا هنإ

 ! « نيدلا اذه)»
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 نيذه نكلو . . ةيندملا روسلا نم جذان ضرع ءانثأ ىف هللا نذإب ءىجت « ةريثك ةلثمألاو

 ةديقعلا هيف لصفنت ال ‹ لماكتم لك نيدلا اذه نأ : هيلإ انرشأ يف ةلالدلا احضاو نيلاغملا

 نيذلاب ددني هللا نأل ضعب نع هنم ضعبب ازت نأ نکمی الو ةريعشلا نع ةعيرشلا نع

 اف ؟ ضعبب نورفکتو باتکلا ضعبب نونمؤثفأ » : ضعبب نورفکیو باتکلا ضعبب نونمؤي

 امو «باذعلا دشأ ىلإ نودري ةمايقلا مويو ايندلا ةايحلا ىف ىزح الإ مكنم كلذ لعفي نم ءازج

 . « نولمعت اع لفاغب هللا
 #% %% #%+ 

 هل نكت م وأ « ةيكم ا روسلا ىف اًدوجوم نكي م ةيندملا روسلا ىف « ئجافم » ءىش اذه له

 !؟ كانه تامدقم

 عمتجملا ميظنتل تلزن ىتلا « تاميظنتلاو ابعاذ تاعيرشتلا الإ « ديدج هيف ءىش ال ! الک

 ام عابتا اهانعم هللا الإ هلإ ال نأ أدم . . هتاذ أدبملا امأ . ةديدحلا ةيمالسإلا ةلودلاو ديدحلا

 ام ناك لب . قالطإلا ىلع هيف ديدج ال اذه . . عابتالاو ةعاطلا وه ناميإلا نو « هللا لزنأ

 ! هتقیقح اًدیکوتو هل اًریرقت هلک ةکم یف نآرقلا نم لزن

 هنإو . هيلع هللا مسا ركذي م امن اولكأت الو » : ةيآلا هذه ةيكملا- ماعنألا ةروس ىف سيل

 مكنإ مهومتعطأ نإو« . مكولداجيل مهئايلوأ ىلإ نوحويل نيطايشلا نإو« . قسفل

 ؟ هيلعهللا مسا ركذي ل ام لكألا نيبو كرشلا نيب طبريف [ ٠١١ ] «!نوكر شمل

 الو انؤابآ الو انكرشأ امهللا ءاش ول : اوكرشأ نيذلا لوقيس » : ةيآلا هذه كلذك اهيف سيلأ

 نم مکدنع له : لقا انسأب اوقاذ ىتح مهلبق نم نيذلا بک كلذك « ءىش نمانمرح

 رشلا نيب طبريف [ ٤۸ ] « نوصرغت الإ متنأ نإو نظلا الإ نوعبنت نإ ؟ انل هوجرختف ملع

 ؟ هللا لزنآ ام ريغب مكحل ا ىآ «هللا نم نذإ ریغب میرحتلا نيبو بيذكتلاو

 اوعبتت الو مكبر نم مكيلإ لزنأ ام اوعبتا ١ : ةآلا هذه  ةيكم لا - فارعألا ةروس ىف سيل

 مدع نيبو كرشلا ىآ - ءايلوألا عابتا نيب طبريف . [ ۳ ] « نورکذت ام ٌدایلق « ءایلوأ هنود نم
 ؟ هللا لز ام عابتا

 نم اندبع ام هللا ءاش ول : اوكرشآ نيذلا لاقو » : ةيآلا هذه ةيكملا لحنلا ةروس ىف سيل

 مهلبق نم نيذلا لعف كلذك . ءىش نم هنود نم انمرح الو انؤابآ الو نحن ءیش نم هنود

 ٠ هللا ريغل دبعتلا رئاعشب هجوتلا هنأب كرشلا لضفف [ ٠ ٠١ نيبملا غالبلا الإ لسرلا ىلع لهف

 ؟هللا عرش ريخب عيرشتلا ى « هللا نم نذإ رغب ميرحتلاو

 )١ ( ةرقبلا ةروس : ۸۵ .
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 ام عبتن لب : اولاق هللا لزنأ ام اوعبتا مف ليق اذإو » : ةيآلا هذه ةيكم ا نايقل ةروس ىف سيل

 ام عابتا لعجف [ ۲١ 1؟ ريعسلا باذع ىلإ مهوعدي ناطيشلا ناك ول وأ ! انءابآ هيلع اندجو

 ىف هلك ريعسلا باذعو ناطيشلا عابتاو دادجألاو ءابآلا فرع عابتإو « بناج ىف هللا لزنآ
 ؟ رحلآالا بناجل ا

 دقف هللا لزنأ ام « عابتا » امأ . . هللا لزنآ ام « ليصفت » الإ ىندملا دهحلا ىف دج ام ! الك

 ! هللا الإ هّلإ ال ىنعم وهو « ةديقعلا وه هنأ ىلع ىكملا دهعلا ىف لبق نم اررقم ناك
 مكحم مل نمو - ىوامسلا عيرشتلا نع ثيدحلا ددصب وهو - ىندملا دهعلا ىف لوقي نيحف

 نسحأ نمو ؟ نوخبي ةيلهاجلا مكحفأ ١ : لوقي نيحو “"” « نورفاكلا مه كئلوأفهللا لزنأ ا

 رجش ایف كومکحي یتح نونمؤي ال كبرو الف » لوقي نیحو" « ؟ نونقوپ موقل [کحهلا نم
 قئاقح هذه نوکت ال" « |یلست اوملسیو تیضق ام اجرح مھسفنآ یف اودجب ال مث مھنیب

 ىف تخسرو تسسأ « ةليصأ ةيناميإ ةدعاقل ديكوت ىه انإ « ىندملا دهعلا ىف تأشن ةديدج
 ! نايب ىلإ ةجاح ىف دعت مل ثيحب نينمؤملا سوفن ف ترقتسإو ٠ ىكملا دهعلا

 مهن نومعزي نيذلا « نيقفانملا قح ىف تلزن اهلك تايالا هذه نأ هيلإ ةراشإلا ردجت اعو

 امو كيلإ لزنآ ايب ونمآ مهنآنومعزي نيذلا ىلإ رت ملأ » ! هللا ةعيرش لإ مكاحتلا نوضفري مث اونمآ

 نأ ناطيشلا ديريو ؟ هب اورفكي نأ اورمأ دقو توغاطلا ىلإ اومکاحتي نآ نودیری كلبق نم لزنأ
 نيقفانملا تير لوسرلا ىلإو هللا لزنآ ام ىلإ اولاعت مه ليق اذإو « اًديعب ًالالض مهلضي
 .  «اًدودص كنع نودصي

 ا ةداهشب مهقطن نأ مهدنع تاهلسملا نم ناك دقف نونمؤملا امأ

 . مالسإلا سيلو نذإ قافنلا وهف الإو «هللا ةعيرش ىلإ | مكاحتلاو « هللا لزنأ ام عابتاب

 ! رانلا نم لفسألا كردلا ىف نوقفانملاو
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 ‹ تايظنتلاو تاعيرشتلا اه نيديدج نيعوضوم دجن - انلق امك - ةيندملا روسلا ىف

 . هللا ليبس یف داهجلاو

 ةيسايسلا ‹ ةيناسنإلا ةايحلا بئاوج لك تلمش دقف تاميظنتلاو تاعيرشتلا امأف

 نأ عيطتسن ام وأ هللا ليبس ىف داهجل ا امأو ؛ ةيقلئلاو « ةيوبرتلاو « ةيعاهتجلالاو ةيداصتقالاو

 . ٠١ : ةدئاملا ةروس ( ۲ ) . ٤٤ : ةدئاملا ةروس ( 1)

 . ٠١-٦١ : ءاسنلا ةروس ( £ ) . ٥ : ءاسنلا ةروس ( ۳ )
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 شا الإ هلإ ال ءادعأ ديدحت : هنع ثيدحلا لمش دقف  «هللا الإ هّلإ ال ةكرحم » هيلع قلطن

 ‹ مالسإلا ىلع ءاضقلل رئاودلا نوصبرتيو « ضرألا ىفهثلا مكح ةماقإ ىف نوبغري ال نيذلا

 قيرفت ةلواحمل ا نوموقي يتلا لاعألإو . نوقفانملاو نوكرشملاو ىراصنلاو دوهيلا : مهو

 هيمسن ايب ةصاخ ةيانع عم ىمالسإلا عمتجملا ءانب ةلخلخو ةوعدلا قيوعتو ملسملا فصلا

 بجاو نايب نمضت اك . هنم ىدوهيلا بئاجل ا ةصاخو « ىنويهصلا ىبيلصلا ططخملا » مويلا

 نيكرشملا وأ ىراصنلاو دوهيلا ةالاوم مدع نم « ةريرشلا تاططخلا هذه ءازإ نيملسلا

 ةيزجلا اوطعي ىتح » باتكلا لهأ لاتق مث « مالسإلا دض مبتارماؤم نم رذحلاو « نيقفانماو
 ىخارتلا مدعل ةرركتم ةوعد كلذك لمشو . . ةفاك نيكرشما لاتقو نورغاص مهو دي نع

 ىف رركتملا بيبحتلا لمش اك « داهجلا نع لذخملا ىضرألا عاتملا ةنتف نم رذحلاو « داهحلا ىف

 . ةرحنآألا ىف هئازجو ايندلا ىف هرثأ نايبو داهجلا

 اننإف « اهنم جذاهن ءاطعإ لبق ةيكلا روسلا تاعوضوم نع ًالصفم انثدحت دق انك نإو

 اًيدح ثدحتت انه جذاهنلا نأل ةيندملا روسلا تاعوضوم ىلإ ةزجوملا ةراشإلا هذبب انه ىفتكن

 . تاعوضولا هذه نع ةرشابم ايليصفت

 عم « اهنع ةماع ةركف ىطعي اًعيرس اًضارعتسا ةرقبلا ةروس ضرعتسن نأ انرتخا دقو
 نم ءىشب ءاسنلا ةروسو نارمع لآ ةروس ضارعتسا مث « اهيف ةليلق عضاوم دنع فوقولا
 راقلا نيعت دق حيضوتلل ٠ جذان » ءاطعإ درج وه لاح ى ىلع لوألا دصقملاو . ليصفتلا

 نإ باتكلا اذه اهناكم سيلف تاليصفتلاو قئاقدلا امأ . ةماعلا ميهافملا ضعب نيبت ىلع

 ةريثك ىهو « ةيهقفلا تاعوضوملل ضرعتن نل اننآو ةصاخ « ريسفتلا بتك ىف اهيلإ عجري
 نايب طقف اندصقم انإ « ةساردلا هذه نم اندصقم تسيل اهنأل « ةيندملا روسلا ىف اًدج

 . تاعوضوملا هذه اهب لوانتي ىتلا ةقيرطلاو « نآرقلا اهوانتي ىتلا تاعوضوملا

 ۲۹ : ةبوتلا ةروس ( ) ١
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 ةن کم اروشلا نم جذامس





 هرقبلا ةروس

 ذإ اًعيح ةينآرقلا روسلا لوطأ ىهو « ةنيدملا ىف نآرقلا نم لزن ام لوأ ىه ةرقبلا ةروس

 امن رثكأ ةعونتلا تاعوضوملا نم دشح اهيفو « نآرقلا ءازجأ نم نيءزج نم رثكأ قرغتست
 . . نآرقلا روس نم ىرحأ ةروس ةيأ هتوح

 ىذلا كلذو ! ماظن ريغب عوضوم ىلإ عوضوم نم لاقتنا درج دشحلا اذه ودبي ةلهو لوألو

 امهوط مغر ةروسلا هذه نكلو ! « نيفقثملا» مهعذيمالتو نيقرشتسملا نم نوملعي ال نيذلا هلوقي

 اذه طبري « اهئانب ىف قيقد « قيسنت ١ تاذ ‹ تاعوضوملا نم عونتملا دشحلا اذه مغرو كلذ

 ‹ةددحم ةحضاو فادهأ  هعولت ىلع - هل حبصي ثيحب ‹ مكحم طابر ىف هلك عونتملا دشحلا

 ! ةدحوم « ةيصخشالو

 انك نإو ‹ ةروسلا تاعوضوم لك ضرعتسن نأ ةعيرسلا ةحمللا كلت ىف انه عيطتسن الو
 قيقدلا « قيسنتلا » اذه نع ةزجوم ةملك لوقن انكلو . اهضعب دنع ةعيرس تافقو فقس

 : ةروسلا ءانب هيلع موقي ىذلا

 كلذ ىعاود مهأ نمو . ليئارسإ ىنب نع ثيدحلا هقرختسي ةروسلا نم لوألا مسقلا
 دنع نم لزنم باتك ىلع اهتايح تماق ىتلا ةمألا مه ليئارسإ نب نأ (موأ « نایسیئر ناببس

 . ةياهنلا ىف الماک اجورخ هنم اوجرخ یتح « ایر دت مہباتک نع نودعتہي اولظ مٹ «هللا

 الآ نوهُجَوُي « لزنلا باتكلا نم ساسآ ىلع معمتجنو مهتلود ةماقإ ءدب ىف نوملسملاو

 لج الیکل هيلع نوظفاحیو مہاتکب نوکسمتی لب ‹ لبق نم لیثارسإ ونب هلعف ام نولعفی

 . ليئارسإ ینبب لح یذلا هللا بضغ مهیلع
 ةلواحو « ةئشانلا ةيمالسإلا ةلودلل دوهيلا نم رمتسملا ديكلا وهف رحألا ببسلا امأ

 نع مهتعيبط ءاوتلاو ةيدتهملا ةمألا هذمف مهدسح عفادب « ضرألا ىف نكمتت نأ لبق اهضيوقت
 نم ريخ نم مكيلع لزني نأ نيكرشملا الو باتكلا لهأ نم اورفك نيذلا دوي ام ١ : ءادتهالا

 دنع نم اًدسح ارافك مکنایإ دعب نم مکنودری ول باتکلا لهآ نم ریثک دو » ۲ کبر
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 ليئارسإ ىنب خيراتب نيملسملا فرعي نآرقلا ناكف . . “" « قحلا مه نيبت ام دعب نم مهسفنأ
 موقي اليكلو « هورذحيف مئادلا رشلا هنم اوعقوتيل « هتقيقح ىلع مهودع اوفرعيل هلك ىضالا
 نوذختي يأ نب هللا دبع مهسأر ىلعو نوقفانملا ناك ذإ « ءالولا ناول نم نول ى هنیبو مهنيب
 . ةدوملاب مهيلإ نوقلي ءايلوأو اًراصنأ دوهيلا نم

 تاميظنتلاب ةديدجلا ممتايح مظني : نينمؤملا ىلإ هجوم وهف ةروسلا نم ىناثلا مسقلا امأ
 ودعلا نم مهفقوم ددحيو « ةديدجلا متايح ىف مهتالاست ىلع دريو « ةمزاللا تاعيرشتلاو
 ةماع ةفصب عضيو « ةديدجلا ةلودلا ةأوانم ف اوذخأ دق اوناك نيذلا نوكرشملا وهو ىناثلا

 . . ديدحلا عمتجملاو ةديدلا ةلودلا دعإوق

 ىنب نم لقتنا فيك مث « لیئارسإ ینب نع ثیدحلا ىلإ قایسلا لخد فيك رظننلف
 تاذلاب نيعوضوملا نيذه ىف نإف . . ةديدحلا امايح روتسد اه عضيل ةنمؤملا ةمألا ىلإ ليئارسإ
 . .هلك ءانبلا نع كلذك ةركف انيطعتو « ةروسلا ءانب ىف ةقيقدلا « ةسدنهلا » ودبت

 ةایح یف دیدج دهع حاتتفا بسانی اب ادب لب . . لیئارسإ ینب نع ۃرشابم ثیدحلا دی مل
 داهطضالا نم اًماع رشع ةثالث دعب « ةملسملا ةلودلاو ملسملا عمتجملا مايق وهو « نيملسملا

 . ةيبرعلا ةريزجلا ىف ةيلهاحل ا ةميعز ‹ شيرق نم ةينضملا ةقحالملاو ديرشتلاو
 نوعسيو ةديدحجلا ةلودلاب نوطيحب دعب ءادعألا ناك نإو - ضزألا ىف نيكمتلا دهع أدب دقل

 . .« ةثارولا » تاس ذحأت ةيمالسإلا ةعاجلا تآدبو - نيكمتلا اه متي نآ لبق اهب ةحاطإلا ىلإ

 ىف تاونسلا هذه لاوط امه مهذعي ناك ىتلا ىربكلا ةنامألاب مايقلاو ٠ ىنابرلا دهعلا ةثارو
 . هلل ضرألا ىف « نيدلا ١ نوكي نأو « ضزرألا ىف هللا مكح ةماقإ ىهو « ةكم

 حمالم زاربإل تلزن ىتلا ةروسلا هذه حاتتفا ناك « ديدحلا دهعلا اذه حاتتفا بساني ابو
 : نيوكتلا ىف نآلا تذخأ ىتلا ةمألا هذه

 نوميقيو بيغلاب نولمؤي نيذلا « نيقتملل ىده « هيف بير ال باتكلا كلذ .. ملا »
 مه ةرحآلابو كلبق نم لزنأ امو كيلإ لزنأ ايب نونمؤي نيذلاو . نوقفني مهانقزر امو ةالصلا

 . « نوحلغملا مه كئلوأو مہر نم ىده ىلع كتلو . نونقوي
 رخ ١ نوكت نأ اه هللا بتك ىتلا . . ةديدحلا ةمألا تاس ددحت ةروس لو حتتفت اذكه

 لظت نأ هللا ملع ىف ررقت ىتلا « ةريحآلا ةلاسرلل ةلماحلا ىه نوكت نأو « سانلل تجرحخأ ةمأ
 ." ةمايقلا موي ىلإ ضزألا ىف ةيقاب

 )١( ةرقبلا ةروس : ٠٠۹ .

 ) )۲ملسم هجرخأ « ةمايقلا موي ىلإ نيرهاظ قحا ىلع نولتاقي ىتمأ نم ةفئاط لازت ال .
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 ١ نيقتملل ىده هيف بير ال باتكلا كلذ « مل « . .

 هللاو - ةراشإ ‹ ةينآرقلا روسلا ضعب اهب حتتفت ىتلا فورحلا هذه لثم نع مالكلا قبس دقو
 رخآ جيسن هنكلو « رشبلا اب قطن ىتلا فرحأألا هذه تاذ نم وه لزنملا باتكلا نأ ىلإ - ملعأ

 . . رشبلا هب ثدحتي ىذلا مالكلا ريغ

 ىف بير ال هللا دنع نم لزنملا باتكلا وه « فرحلالا هذه نم نوكملا « باتكلا كلذ »

 اذه قدصبو هللاب نينمؤملا نيقتملا ةياده هللا دنع نم لزنملا تاذلاب وه هنأ ىف الو هليزنت ةقيقح

 . باتكلا

 تاملكلا هذه ىف اهريرقت نم ىهتنبو ةقيقحلا ررقي قايسلا نأ ءدب ىذ ٌیداب ظحالنو

 ةلاسرلاو ىحولا قدص ىف نولداجي نيذلا نيلداجملاو نيبذكملا ىلع دري دعي م هنأل « لئالقلا
 نع اوزيم نأ دعب « ةرشابم مويلا نينمؤملا بطاخب هنإ . . هللا دنع نم لزنم باتكلا نأ فو

 مهثدحم ناك نإو « ةصاحخ مه هيجوتلاو مالكلا راصو «هتاذب مئاقلا ديدجلا مهعمتجم ىف رافكلا

 مهفرعيو « مهم عيل مهثدحجب هنكلو . . ىراصنلاو دوهيلاو نيقفانلاو نيكرشملا نع ةروسلا ىف -
 . . باتكلاو ىحولا ةحص ىف ًالصفم ًالادج اهداجيل ال ءاهفقارمو تائفلا هذه لاوحأب

 « نيقتملا » تاس ريرقت ىلإ ىضمي مث ةزجوملا ةرابعلا هذه ىف ةقيقحلا ررقي نذإ قايسلا
 تاذ ىف هيجوتو ريرقت وهو . نيوكتلا ىف ةذحلا ةديدجلا ةمألا هذه مه نيذلا « ءالؤه

 مزتلت نأ كلذك ةمألل هيجوتو « هريدقتو هللا ملع ىف ىه ايك ةمألا هذه تاسل ريرقت . تقولا

 . « نيقتملا » ىف ةبولطملا تافصلا ىه األ « تافصلا هذه

 ٦ . . بيغلاب نونمؤي نيذلا»
 . . كلذك ممه ىربكلا ةفصلاو . . نينمؤملل لوألا ةفصلا ىه كلت

 نأ هناحبس مه أَي ملف . . مدآ ینب اہ هللا مرک یتلا تافصلا نم وه بیغلاب نامیإلا نإ

 - اًمرکو هنم الضف - مه ءاش لب « بسحف ساوحلا هکردت ام ةرثاد یف ةروصح مہتایح نوکت
 ال اب ناميإلا ىلع ةردقلا مهحاورآ ىف نوكت نو « بحرأو كلذ نم عسوأ مهتايح نوكت نأ
 نع « ةرشابم هللاب لاصتالا عيطتست نآو [ هراثآ كردت نأ عیطتست تئاک نِإو ] ساوحلا هکردت

 مايقلا ىلع ردقأو ٠ فشأو ىفصأو بحرأ دوعتو « هرون نم سبقتل « سحلا قيرط ريغ

 ! ناسنإلا اهلجأ نم هللا قلخ ىثلا ىربكلا ةمهملاب
 ‹ ناسنإلا حور ىف ةئيضملا ةذفانلا هذه سمطت نأ ديرت ةثيدحلا ةيلهاجلا نأ بجع نمو

 ناسنإلا نإو . . فلختو ةيعجرو ةفارخ هذه : لوقتو « بيغلاب نمؤي نأ هيلع بيعت حورتف
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 !! تایبیغلاب نمؤي الو « ملعلاب نمي ن أ یغبنی « ثیدحلا»

 رحآلاب قتلجيو < ملعلا ماع ىف امهدحأب قلحي « نيحانجب ناسنإلا ىلع هللا ٌنميأ ! اًبجع
 دحأ ضق : ناسنإال لوقن مث . . كاذو ماعلا اذه ىف اعم اب قلح وأ . . بيغلا ملاع ىف

 حانجب قيلحتلا نع ارجاع ضزرألا ىلع مثجاو « هب كل ةجاح ال هنأل كنع هب لاو كيحانج
 !؟ نيرشعلا نرقلاب قيلي « اثيدح اًتاسنإ » حبصت ىكل . . دحاو

 ! نيرشعلا نرقلا ةيلهاجب اًقئال لعفلاب حبصي ةروصلا هذهب هنأ مرج ال

 !؟ ساوحلا هکردت ام ةرئاد یف هسفن رصحمو هحور سمطی نیح ناسنلا بسکی اذامو

 ةساردلاو ثحبلاو ملعلاب نايإلا نم بيغلاب نايإلا عنمي لهو !؟ الع دادزي
 كئلوأ مه اوسيلآ ؟ ىملعلا ثحبلا ىف ىبيرجتلا جهنملا ىلإ لصوت ىذلا نمو ؟بيرجتلاو
 « ناسنإلا » نايك اوققح مهأل « ةلماك « ناسنإلا ١ ةمارك اوققح نيذلا « بيغلاب نيتمؤملا

 !؟ ءاوس هحورو هسحب «هلک

 هحور سمطتل . . بيغلاب نمؤي هنأب ناسنإلا رّيعت ىتلا ةيلهاحلا هذه سأبأ ام الأ
 ! هللا نع اهبجعتو

 «نوقتب ١ فيكف . . اًطابتعا ءىجت ال « نيقتملا » تافص ةمدقم ىف ةفصلا هذه عضو نإو

 باوثلابو « بيغ وهو رحآالا مويلابو « بيغ وهو یحولابو « بيغ وهو هللاٻ اونمؤي م نإ

 !؟ بيغ وهو باقعلاو

 مويلاو للاب هناميإ هقيرط نع متي ىذلا ٠ بيغلاب هناميإ ىه ةيسيئرلا نمؤملا ةايح ةدعاق نإ

 هلک هکولس طخ هقیرط نع ررقتیو . . هرشو هریح ردقلاو نییبنلاو باتکلاو ةكئالم او « رحآلا
 . . هركفت طخو « هرعاشم طحخو « ايندلا ةايحلا ىف

 ١ نوقفني مهانقزر امو ةالصلا نوميقيو بيغلاب نونمؤي نيذلا « .

 ىف سكعني نأ ىخبنب . ةسوسح ةيلمع ةروص نمؤملا ةايح ىف ذخأي نأ ىغبني ناييإلا نإ
 نأ ىغبني « رحآلا مويلاو هللاب ناميإلا نمضتي ىذلا « بيغلاب ناميإلاو . ىلمع كولس ةروس
 اهيف سبقت ىتلا ةصرفلاو « هبرو دبعلا نيب ةيحورلا ةلصلا ىه امأل ةالصلا ةماقإ هبحاصت
 . . هللا قزر نم قافنإلا هبحاصي نأ ىغبني اك . هللا رون نم حورلا

 ١ نونقوي مه ةرحتآلابو كلبق نم لزنأ امو كيلإ لزنآ ايب نونمؤي نيذلاو « .
 نمؤملا ٠ ءاهتنا مسوي نيقباسلا لسرلاو ةقباسلا بتكلاب ناميإلا نأ ىلإ انرشأ نأ قبس دقو

 ًالضف « ضرألا ىف هروذج قمعتو هقفأ كلذب بحريف « نيعم قاطن ىف هرصحم نأ نم الدب
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 لسرأ اهنإ « ةقيلخلا ءدب ذنم ىدس هدابع كرتي ل هللا نأ فرعي نآ : ةيديقع ةرورض هنوك لع

 . ةدابعلا ةقيقحو ةيبوبرلا ةقيقحو ةيهولألا ةقيقح مهملعي نم تاد مه
 . . تاذلاب ةمألا هذه ةبسنلاب صاخلا ىنعملا ىلإ كلذك انرشأ مث

 : ةيرشبلا ىلع ةفرشملاو ةدئارلا ىه نوكت نأ هللا ملع ىف امه ردقملا ةمألاو « ةعتاخلا ةمألا اإ

 .«!ديهش مكيلع لوسرلا نوكيو سانلا ىلع ءادهش اونوكتل اًلمسو ةمأ مكانلعج كلذكو »

 عستي نأ ىغبني « هللا دهحل ةثراولا ىه نوكت نآ امه ردقملاو « اهتمهم هذه ىتلا ةمألاو

 كلذ نوكي نأو « اهتمذ ىف اونوكي نأ هللا ردق نيذلا « ةقباسلا تالاسرلا باحصأل اهردص

 ! اهرفرحو اهنم اوقرم دق اہباحصآ ناک نإو یتح ‹ تالاسرلا كلتب نامیإلا قیرط نع

 : اًضعب اهضعب تالاسرب ترفك األ < ضعبل اهضعب ردص عستي مل ةقباسلا ممألا نإ

 مهو « ءىش ىلع دوهيلا سيل ىراصنلا تلاقو « ءىش ىلع ىراصنلا تسيل دوهيلا تلاقو»

 هلجس ام ىنيدلا داهطضالاو ىنيدلا بصعتلا نم مهنيب ماق كلذلو «  ! باتكلا نولتي

 . . خيراتلا

 تحت ىوضنيس ىتلاو « ةيرشبلا ىلع ةدهاشلا ىه نوكت نأ اه داري ىتلا ةألا هذه امأ

 ىغبني الو « ىنيدلا بصعتلا كلذ اه ىغبني الف < هللا ردق ام ىراصنلاو دوهيلا نم اهمكح

 متنك ١ : ةيرشبلا لكل جذومنلا نوكتل ؛ تئشنأ ىتلا ىهو « ىنيد داهطضا اهنع ردصي نأ

 . «  كلاب نونمؤتو ركنملا نع نوهنتو فورعملاب نورمأت « سانلل تجرخأ ةمأ رخ

 ( ام - ميتافيرحتو ميتافارحنا مغر - نيرحآلل اهردص عستي « ةعاستم ةمآ نوكت امنإ
 مكوجرخ ملو نيدلا ىف مكولتاقي أ نيذلا نع هللا مكاهني ال » : اهيلع ناودعلاو ابرحب اوموقي

 نيذلا نع هلا مكاهني انإ . نيطسقملا بحي هللا نإ . مهيلإ اوطسقتو مهوربت نأ مكرايد نم

 موتي نمو . . مهولو نأ مكجارخإ ىلع اورهاظو مكرايد نم مكوجرحأو نيدلا ىف مکولتاق

 . «  نوملاظلا مه كئلوأف

 مايقلل اهدعتو ةنمؤملا ةمألا تاس ددحت ىتلا ةروسلا حتتفم ىف قايسلا زربي كلذل

 ‹ ةمألا هذه تاموقم نم األ « كلبق نم لزنأ امو كيلإ لزنأ ايب » ناميإلا ةفص «اهتلاسرب

 . . ةظحللا هذه ذنم اه دعت ىتلا ةيلاعلا اهتلاسرب مايقلل امتانيعم نمو

 . ‹ نونقوي مه ةرحآلابو . .

 . ١١١ : ةرقبلا ةروس ( ۲ ) . ١٤١۳ : ةرقبلا ةروس ( 1)

 . ۸-٩ : ةنحتمملا ةروس ( ٠١١ . ) ٤ : نارمع لآ ةروس (۳)



 ةيمحأ هيطعيل هزربي قايسلا نكلو < بيغلاب ناميإلا نمض لخاد ةرحآلاب ناميإلاو
 وهو هناحبس هللا ملعي ىذلا قيرطلا وه ةرحآلاب ناميإلا نأ انيب نأ قبس دقف . . ةصاخ

 . هللا دودحب مازتلالاو « ايندلا ىف ةماقتسالا ىلع ناسنإإلا نيعي هنأ ريبخلا فيطللا

 ميقتسيل « ةرحآلاب ناميإلا ىلإ ةديدش ةجاح ىف - ةيملاعلا ةلاسرلا تاذ - ةمألا هذهو

 ةمئاقلا ةلدتعملا ةفيظنلا ةيناسنإلا ةايحلل جذومنلا ىطعتل لب « بسحف اهسفنل ال « اهكولس

 الو زتهي ال ىذلا نيقيلا ةجرد اهدنع ةرحتآلاب ناميإلا غلبي نأ ةجاح ىهف كلذل . . طسقلاب

 . (نونقوي مه ةرخالابو » كاشلا هبوشي
 . « نوحلغملا مه كئلوآو ‹ مهر نم ىده ىلع كئلوأ »

 لعفي كلذكف . . « مهر نم ىده ىلع» مه « متاس هذهو مبعافص هذه نيذلا كئلوآ

 ةبجحملا ةينابرلا ةغايصلا كلت اهغوصي كلذكو « مهرعاشمو سانلا سوفن ف ىنابرلا ىدهلا

 . . ءايسلا ىف قلحت ةحنجملا اهحورو ضرألا ىلع ةميقتسم ريست ىتلاو « ءىضتو فشت ىتلا
 . « نوحلفملا مه كئلوآو »

 مہتافص هذه نوکت نمل هللا بتک دقف . . هتالاجو حالفلا بناوج لك ف نوحلغملا

 اونوكي ن « وحنلا اذه ىلع مهرعاشمو مهسوفن غاصف ىنابرلا ىدهلاب اودتها نيذلا مهتامسو
 اًعيج ةرحآلاو ايندلا ىف نيحلغملا مه

 هذه ىلع نوكي نيح ناسنإلا نإف . . حالفلل تافصلا هذهب اولُهأ دقف ايندلا ىف امأف

 ىف » هللا هقلخ امك نوكيو « اهعاضوأ لضفأ ىف تعضو دق ةيرطفلا هتانوكم نوكت « ةروصلا

 موقي « ضزألا هذه ىف هقالطنا ةرمثو « هدهج ةرمث وه حالفلا نوكي كلذلو « ميوقت نسحأ
 ميقيو « هللا لزنآ اب مكحت ىتلا ةدشارلا ةموكحلا اهيف ئشنيو « ىنابرلا ىدهلا ىلع امتراعب

 متتف . . ةيكولسلاو ةيركفلاو ةيروعشلاو ةيقلخلا ةفاظنلا ميقيو ٠ ضرألا ف ىنابرلا لدعلا
 ضزألا ىف نيكمتلاب مهاح هذه نيذلا دعو دق هللاو ةصاخ < ضرألا ىف ةلماك حالفلا ةروص

 اك ضزألا ىف مهنفلختسيل تاحلاصلا اولمعو مكنم اونمآ نيذلا هللا دعو » : فالختسالاو

 دعب نم مهنلدبپلو مه ىضترا ىذلا مهنيد مه ننكميلو مهلبق نم نيذلا فلختسا

 . « ایش یب نوکرشی ال یننودہعی « اتما مهفوحخ
 ةنجلا مهلخدي نأ : نينمؤملل ىلاعتو هناحبس هللا هب لفكت دقف ةرحآلا ىف حالفلا امأ

 مرج الف ٤ ةرحلألا حالفو ايندلا حالف : هلك حالفلا ممم عمتجم كلذبو . ميقملا ميعنلاو

 . « نوحلغملا مه كئلوأو » : لوقي

 00 : رونلا ةروس ( 1)
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 تافصلا هذه ةيفوتسم تناك نيح ىجراتلا اهعقاو ىف « حالفلا » ةمألا هذه تدهش دقلو

 ةراضحلاو ملعلاو « ناطلسلاو لام لاو ةوقلا اهدي ىف ناكف « لعفلاب قايسلا اهدروأ ىتلا

 . . نامزلا نم نيل اهلك ةيرشبلل ةئيضملا ةلعشلا تناكو . . نارمعلاو

# %  F% 

 نيئمؤملا رغ نع ثدحتي <« مهفاصوأو نينمؤملا تاس هيف ددح ىذلا حاتفتسالا اذه دعب

 . مهفاصوأو متامسو

 ىف لاحلا كلذك ناكو . نيرفاكو نينمؤم ىلإ سانلا ميسقت وه نآرقلا ىف بلاغلا ميسقتلاو

 ىه « رشبلا نم ةديدج ةئف رهظت تأدب - ىندملا عمتجملا ىف انه نكلو . هلك ىكملا دهعلا

 مكنمف مكقلح » : نيتاه ريغ ةئف دجوت ال هنإف « نيرفاكلاو نينمؤملا ريغ « ةثلاث » ةئف تسيل
 . نيقفانلا ةئف ىهو « نيرفاكلا قيرف لحد ةزيمتم ةئف اهنكلو ' « نمؤم مكنمو رفاك

 ةمدقم ىف ءىجي [ اًرفك دشأ مهو ] نيقفانمو نيرفاكو نينمؤم ىلإ ىثالثلا ميسقتلا اذه
 برعلا ىكرشم نم رافكلاف . ةئشانلا ةلودلاب طيح ىذلا عمتجملا لاح فصيل ةرقبلا ةروس

 مهو - ملسو هيلع هللا لص - لوسرلاب ناميإلا اومعز نيذلا ةنيدملا دوب نم نوقفانملاو « بناج

 نم مالسإلا ثاثتجا ةلواحمل ةسيسخلا مهلئاسو لكب نولمعيو هيلع دقحلاو هب رفكلا نورمضي

 مهسآر ىلعو برعلا نم ةنيدملا لهأ نم نوقفانملا زرب دق دعب نكي لو 1 رخآ بناج <« ةنيدملا

 مهعم نوربديو دوهيلا نولاوي اوناكو « نيدوجوم اوناك مهنكلو « ةداح ةروصب بأ نب هللا دبع
 . [ ! نيملسملا ىلع ءاضقلل ءافخلا ىف

 قايس ىف كلذك مهب نوطيحي ممإف « عقاولا ماع ىف نيملسملاب ءالؤهو ءالؤه طيحب اكو
 ۰ ! ةروسلأ

 مہ ولق ىلع هللا متحخ . نونمۇپ ال مهرذنت م مهترذنآآ مهيلع ءاوس اورفك نيذلا نإ ۸

 . « ميظع باذع مهو ةواشغ مهراصبأ ىلعو « مهعمس ىلعو

 ىف حضاولا رفكلا فقوم اوفقو نيذلا « ءاحرصلا رافكلا فصو نم ىهتنا نيتنا نيتيآ فو

 ١ . . مهریبادت ینو مهکولس فو مهوق
 ليثمت ىف ثيدحلا رمتسي مث « ةلماك تايآ ىناث مهفصو قرختسيف نوقفانملا رافكلا امأ

 ! ةيلاوتم ةيآ ةرشع ثالث قايسلا مهنع ثدحت |نأکف « یرخآ تایآ سم مهاح

 ال ةمئاد بابسأو « ةنيدملا عمتج ىف ةيلع بابسأ اه نيقفانملا تافص زاربإب ةيانعلا هذه

 . ۲ : نباغتلا ةروس ( )١
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 نيرجاهملا مهنم ءاوس « نيملسملا ىلع ايدج  نيقفانملا ةروص ىف - دوهيلا فقوم ناك دقف
 نوفرعي اوناك نيذلا « ىمادقلا ةنيدملا لهأ « راصنألا وأ « عمتجملا اذه ىلع امامت نوديدجلا

 لوسرلا لولح دعب دوهيلا اهسبل ىتلا نيقفانملا ةروص ريغ ىف نكلو « مهعم نولماعتيو دوهيلا

 لصفم هيبنتو فشك ىلإ ةجاح ىف رمألا ناك كلذل . ةنيدملا ىف - ملسو هيلع هللا للص -

 . . مهديك اونمأيو نونمؤملا مهرذحجي ىتح « مهكولسو مهتامسو ملإوحأل

 . ءاحرصلا ءادعألا نم رطخأ - عمتج لك فو - امتاد نيقفانملا نأ وهف متادلا بسلا امآ

 ءاوس « فوشكملا مهفقوم ساسأ ىلع مهعم لماعتتو « مهفرعتف مهفقوم كل نوفشكي ءالؤهف
 ءافخلا ىف كل نوديكي مهو ءالولا كل نورهظي نيذلا « نوقفانملا امأ . . مهتنداه وأ مهتلتاق

 نوكابتي اوحار ءادعأ مهنأ ىلع مهتلماع نإف . مهعم لماعتلا ىف بعصأو رطحخأ ءالؤهف

 كلذو ! ةديكملا ىلإ كورج مه تنمأ نإو ! نيلاوملا نيصلخملا دهطضت كنإ كنع نولوقيو

 رهظي ىذلا « ىوتللا مهكولس بسب مهصاخشأ ديدحتو مهفشك ةبوعص ىلع ًالضف
 . ءادعلا نطبيو ةقادصلا'

 ! قيرطلا ىف رئاسلا مهبنجتي ىتح مهيلع ءارمحلا تامالعلا عضي قايسلاف كلذلو

 نيذلاو هللا نوعداخي . نينمؤمب مه امو رحآلا مويلابو هللاب انمآ لوقي نم سانلا نمو »

 باذع ممو اًضرم هللا مهدازف ضرم مہبولق ىف . نورعشي امو مهسفنأ الإ نوعدخي امو اونمآ
 الأ ! نوحلصم نحت امنإ : اولاق ضرألا ىف اودسفت ال مه ليق اذإو . نوبذكي اوناك اب میلا
 اك نمؤنأ : اولاق سانلا نمآ اک اونمآ مه لیق اذإو . نورعشي ال نكلو نودسفملا مه مهنإ

 ! انمآ اولاق اونمآ نيذلا اوقل اذإو . نوملعي ال نكلو ءاهفسلا مه مهنإ الأ !؟ ءاهفسلا نمآ

 ف مهدميو مهب ئزهتسي هللا! نوئزهتسم نحن امنإ مکعم انإ : اولاق مهنیطايش ىلإ اولخ اذإو

 . نيدتهم اوناك امو مهتراجت تحبر (ف« ىدهلاب ةلالضلا اورتشا كئلوأ . نوهمعي مهايغط

 ال تاهلظ یف مهکرتو مهرونب هللا بهذ هلوح ام تءاضآ الف ان دقوتسا یذلا لثمک مهلثم

 قربو دعرو تاملظ هيف ءامسلا نم بّيصك وآ . نوعجري ال مهف یمع مکب مص . نورصبپ
 قربلا داكي . نيرفاكلاب طيح هللاو توملا رذح قعاوصلا نم مبغاذآ ىف مهعباصأ نولعجي

 بهذل هللا ءاش ولو . اوماق مهيلع ملظأ اذإو « هيف اوشم مه ءاضأ املك « مهراصبأ فطخي

 . ( ریدق ءىش لك ىلع هللا نإ . مهراصبأو مهعمسب

 ‹ ناإلا ىلإ مهوعدي « مهبطاخب رافكلا نم لوألا قيرفلا ىلإ قايسلا هجتي كلذ دعب

 ثيدحلا ناك نإو .« ناهرب ىلع مئاقلا ريغو ىقطنملا ريغ مهفقوم اونيبتيل مهسفن ةعجارمو
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 : « سانلا » ىلإ - هجوم ثيدح ةروص ىف ىتأي مهيلإ

 ىذلا . نوقتت مكلعل « مكلبق نم نيذلاو مكقلخ ىذلا مكبر اودبعا سانلا اأ اي »

 اقزر تارمثلا نم هب جرخأف ءام ءامسلا نم لزنأو « ءانب ءاسلاو اًسارف ضرألا مكل لعج
 ةروسب اوتآف اندبع ىلع انلزن ام بير ىف متن نإو . نوملعت متنأو دادن هلل اولعجت الف «مکل

 - اواعفت نلو - اولعفت مل ناف . نیقداص متنک نإ هللا نود نم مکءادهش اوعداو « هلثم نم

 . « نيرفاكلل تدع « ةراجحل إو سانلا اهدوقو ىتلا رانلا ارقتاف

 : نينمؤملا ريصم نع ةنراقملل _ ثدحتي مث

 اوقزر الك « رابنألا اهتحت نم ىرجت تانج مه نأ تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلا رشبو »

 ةرهطم جاوز اهيف مو « اًيباشتم هب اوتأو « لبق نم انقزر ىذلا اذه اولاق اقزر ةرمث نم اهنم

 . « نودلاخ اهيف مهو

 دارأ اذام : نورفاكلا لاقف “” لبق نم هللا هبرض لثم ةبسانمب راقكلا ةبطاخ ىلإ دوعی مث

 ؟ ةبابذب اثم هللا برضي نأ قيلي له ؟ الغم اذہ هللا

 هنأ نوملعيف اونمآ نيذلا امأف ! اهقوف ايف ةضوعب : ام ًالثم برضي نأ ىحتسي ال هللا نإ ١

 یدو ایثک هب لضی !؟ ًالثم اذہب هللا دار اذام : نولوقیف اورفک نیذلا امأو « مہیر نم قحلا

 رمأ ام نوعطقيو هقاثيم دعب نم هللا دهع نوضقني نيذلا « نيقسافلا الإ هب لضب امو ثك هب
 . نورسانلا مه كئلوأ . ضأألا ىف نودسفيو لصوي نأ هب هللا

 الإ لثملا برضي ال هللا نأ نوملعيو . قحلا وه هللا هلوقي ام لك نأ نوملعي نينمؤملا نإ

 ىلإ نورظنيو <« لثملا هللا برض ميف نوكردي الف ةريصبلا وسومطملا نورفاكلا امأ . قحلاب

 الو !؟ ةيقحلا ةبابذلاب ًداثم هللا برضي نأ لوقعملا نم له : نولوقيف « رهوجلا نود لكشلا

 - هنكلو « ءىش لك ىف قلخلا ةزجعم ىه ةبابذلا ىف قلخلا ةزجعم نأ اوكردي نآ نوعيطتسي

 نإ هلثم اوقلخي ن مهادحت مث « مهرظن ىف نئاک رقحأب اثم مم برض - مهمیلعت لجأ نم

 : رافكلا ىلإ ثيدحلا قايسلا لصاويو

: 
 )١( هل اوعمتساف لثم برض سانلا اهيأ اي١ : [ ۷۳ ] جحا ةروس ىف بورضملا لثملل ىه ةراشإلا نإ ليق
 هوذقنتسي ال ايش بابذلا مهبلسي نإو < هل اوعمتجا ولو ابابذ اوقلخب نل هللا نود نم نوعدت نيذلا نإ

 بولطلاو بلاطلا فعصض . هلم !٠
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 وه ؟ نوعجرت هیلإ مث مکییحب مث مکتیمی مث « مکایحأف اًتاومآ متتکو للاب نورفکت فیک »

 لکپ ومو تاوامس عیس نهاوسف ءاعسلا لإ یوتسا مث ایج ضرللا ف ام مکل قلخ یذلا

 . « میلع ءىش

 هملعو « قلغلا ىلع هتردقو « ةتامإلاو ءايحإلا ىلع هللا ةردق نع . ةديقعلا نع ثيدح

 ! ةيكملا روسلا ىف ةعبتملا ةقيرطلا تاذ ىلع . . قلخلا لكب

 ىذلا وه » : ناسنإلل اًعيج ضرأالا ىف ام قلخو « ضرألاو تاوامسلا قلخ ةبسانمبو
 اهعضوم ىف ةصقلا ءىجتو . . هتاذ ناسنإلا قلخ نع ثدحتي « اًعيج ضرألا ىف ام مكلقلخ

 ! دحاو تقو ىف فادهآ ةدع ققحتل

 اهيف دسفي نم اهيف لعجنأ اولاق . ةفيلخ ضرألا ىف لعاج ىنإ ةكئالملل كبر لاق ذإو »

 مدآ ملعو . نوملعت ال ام ملعا ین ل کا یاقار داحب عن نحر مالا شا

 : اولاق . نيقداص متنك نإ ءالؤه ءاسأب ىنوئبنآ لاقف ةكئالملا لع مهضرع مث اهلك ءاسألا

 ! مهئامسأب مهئبنأ مدآ اي لاق . ميكحلا ميلعلا تنأ كنإ ! انتملع ام الإ انل ملع ال كناحبس

 نودبت ام ملعآو ضرألاو تاواسلا بيغ ملعأ ىنإ مكل لق ملأ : لاق مهئامسأب مهأبنأ الف
 ناکو رکتساو یبأ سیلبإ الإ اودجسف مدآل اودجسا ةكثالملل انلق ذإو . نومتكت متنك امو

 الو « اتش ثيح اًدغر اهنم الكو ةنحلا كجوزو تنآ نكسا مدآ اي : انلقو . نيرفاكلا نم

 : انلقو . هيف ناك امن (هجرحخأف اهنع ناطيشلا ايميزأف . نيلاظلا نم انوكتف ةرجشلا هذه ابرقت

 هبر نم مدآ یقلتف . نيح ىلإ عاتمو رقتسم ضرالا ىف مكلو ودع ضعبل مكضعب اوطبها

 ىنم مكنيتأي امإف « اًعيج اهنم اوطبها : انلق . ميحرلا باوتلا وه هنإ « هيلع باتف تاملك

 كئلوأ انتاياب اوبذكو اورفك نيذلاو . نونزحب مه الو مهيلع فوح الف ىاده عبت نمف يده
 . « نودلاخ اهيف مه رانلا باحصآ

 ةيندملا روسلا ىف ىتأت ال ىهو . . ناطيشلا عم هتصقو مدآ قلخ ةلماكلا ةصقلا ىه كلت

 ىلإ جاتحن الف لقتسم باب ىف لبق نم اهنع ادثدحت دقو . ةرقبلا ةروس نم عضوملا اذه ىف الإ

 ! تافقو قايسلا اذه ىف اهعم انل نكلو . . ناكلا اذه ىف اهنع ثيدحل ا ةداعإ

 عم یکم ا دھعلا یئ نآرقلا یف ةصقلا لوح ءاج ام لک اًیفاو اًصیخلت صخلت : لوآ اإ
 تلزن اأو ‹ ةنيدملا ىف لوألا ةروسلا ىه هذه نأ انركذت اذإف . . تاليصفتلا ضعب لافغإ
 اذه ةميق كردن نأ انل نكمأ ‹ ةيرورضلا هتاموقم هيطعتو ملسملا عمتجملا تاس ددحتل

 ‹ ةصقلا نم ةدافتسملا سوردلا وأ سردلاب ةركذت هنإ . . ىندملا دهعلا حتتفم ىف صيخلتلا

 ! سوردلا هذم ىلمعلا قيبطتلا ادبي نأ لبق
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 ىف اًسرد اهفصوب ىكملا دهعلا ىف نآرقلا نم ةقرفتم نكامأ ىف دروت ةصقلا تناك دقل
 !ةديقعلا

 اوذخف . . ذيفنتلا ةلحرم انأدب دق ءالؤه اننأ ىلع هيبنتلل مدقتو ةصقلا صخلت نآلاو
 ! ناحتمالا دنع اوعقت نأ مكايإو . . اًديج سردلا اوظفحا ! مكرذح

 . . ةدلحأو هلش

 رضألا ف لعاج ىنإ ةكتالملل كبر لاق ذإو :  « ةفيلخ » ةملك دنع ةيناثلاو
 . .(ةفيلخ

 قلخبب ةطبترم ضرألا ىف ةفالخلا هيف ركذت ىذلا هلك نآرقلا ىف ديحولا عضوملا وه اذه نإ

 الو قحلاب سانلا نيب مكحاف ضزألا ىف ةفيلحخ كانلعج انإ دواد اي » : ص ةروس یف ءاج
 اوسن اهب ديدش باذع مه هللا ليبس نع نولضي نيذلا نإ ٠ هللا لیبس نع كلضيف ىوها عبتت
 كبر لاق ذإو ١ : ىلاعت هلوق ف نمضتملا ىنعملا سفن لمحي ال هنکلو «  باسحلا موی
 . « ةفيلخ ضزألا ىف لعاج ىنإ ةكئالملل

 ل ضزألا ىف نودرشم نوملسملاو « ىكللا دهعلا یف یاپ لبق نم ةصقلا رک ناک دف
 تأدبو ةملسملا ةلودلا تماق نآ دعب . . ىندملا دهعلا ىف ةصقلا درت نآلاو . دعب اونکمی

 !؟ عضومل ا اذه ىف فالختسالا ركذب ةقالع كلذل لهف . 0 ٠
 نأ بسانملا نم حبصأ « ضرالا ىف نوملسملا رقتسا نآ دعب انهف ! ملعأ هللاو

 ‹ فالختسالا ةثرو مه- مويا - - مهو . ضإألا ىف ةفيلخ نوكيل قلخ مدآ مهابأ اب

 ! ضزألا ىف ةدشارلا ةفالخلا اوميقي نأ مهنم بولطملا
 ةصق ةيكلا روسلا ىف مدآ ةصق نم لبق نم ركذ ام ةرثك ىلع -ةرم لرأل انه رکذی كلذك

 اهلك ءامسألا مدآ ميلعت

 تک نإ اله ءایسأب یئوٹبا ١ لاقف ةكتالملا ىلع مهضرع مث اهلك ءامسألا مدا آ ملعو »
 : لاق . ميکحلا ميلعلا تنأ ك كنإ « انتملع ام الإ انل ملع ال ؛ناحبس : اولاق . نیقداص
 تاواسلا بيغ ملعآ ىنإ مك لقآ أ : لاق مهئامسأب مهآبنأ الف . مهئامسأب مهئبن نأ مدآ اپ
 ' ۲٩ نومتکت متنک امو نودبت ام ملعاو ضزالاو

 ىتلا ىلوألا ةيندملا ةروسلا حتتفم ىف ةصقلا هذه ركذ نم انه نيعم هيجوت كانه لهف
 ؟ ىمالسإلا عمتجملا ثامس ددحتل تءاج
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 ! ملعأ لاو ! (بر : لوقن ىرخأ ةرم

 ةنميهملا ىه نوكت نأ هللا ملع ىف امه ردقم ضزرألا ىف اهفالختسا ادب ىتلا ةمألا هذه نإ

 ىف ١ ةلاعلا » ةمألا ىه نوكت نأ كلذك امه ردقمو . نمزلا نم ةديدم ةرتف ةيرشبلا ةايح ىلع

 اورق ةيرشبلا اهيلع شيعت ىثلا ةيملعلا ةكرحلا ئشنت نأو « نمزلا نم ةرتفلا كلت ف ضأألا

 !؟ اهلك ءامسألل مدآ ملعت ركذب ةقالع كلذل لهف . . دعب ايف ىرخأ

 يده ىنم مكنيتأي امإف « اًعيج اهنم اوطبها انلق » : هيجوتلا اذه ةصقلا ماتخ ىف ءىجي مث

 كئلوأ انتاياب اوبذكو اورفك نيذلاو . نونزحي مه الو مهيلع فوخ الف یاده عبت نمف

 . « نودلاخ اهيف مه رانلا باحصأ

 اعیج اهتم اطبها : لاق » : هط ةروس ىف ىكملا دهعلا ىف لبق نم ماتخلا اذه لثم درو دقلو

 نمو . یقشی الو لضی الف یاده عبتا نمف يده یم مکنیتأی امإف « ودع ضعبل مکضعب
 ینترشح مل بر : لاق . یمعآ ةمايقلا موي هرشحنو اكنض ةشيعم هل نإف ىركذ نع ضرع
 كلذكو « ىسنت مويلا كلذكو « اهتيسنف انتايآ كتتأ كلذك : لاق ؟ يصب تنك دقو ىمعأ

 .“ « ىقبأو دشأ ةرخآلا باذعلو هبر تاياب نمؤي لو فرسأ نم ىزجن

 . . ةديقعلا ىف اًتيدح ناك . . بسحف ةرحلآألا ىف ربصملا نع ثدحتي ناك كانه

 الإ ةديقعلا ثيدح ثدحتيو « ةرحآلا ىف ريصملا نع ثدحتي هنآ ولو - انه ماتخلا نكلو

 ! ىرخأ اضارغأ مدخي هنأ

 ىتلا ىتمعن اورکذا لیئارسإ ینب ای » : لیئارسإ ینہ نع ةرشابم اذه دعب ثدحتيس هنإ
 . « نوبهراف یایإو مکدهعب فو یدهعب اوفوأو « مکیلع تمعن

 مث ‹ مكايحأف اًتاومأ متنكو هاب نورفکت فيك » : ءاحرصلا رافكلا نع ثدحت لبق نمو

 ىوتسا مث اًعیج ضرالا یف ام مکل قلخ یذلا وه . نوعجرت هیلإ مث ‹ مکییحب مٹ ‹ مکتیمی

 . « ميلع ءىش لب وهو تاوامس عبس نهاوسف ءامسلا ىلإ
 ىئب نم نيقفانملا رافكلاو « ءاحرصلا رافكلا نع نيثيدحلا نيذه نيب ةصقلا ىتأتو

 !؟ كاذو اذه نيب ماتفلا عضوم امو . . كاذو اذهب ةصقلا ةلص اف . . ليئارسإ

 . ىتش اًضارغأ -انلق اک ۔ مدخت ۔اھماتخب ۔اھلک ةصقلا نإ

 . هيجوتللو - انلق اك - ريرقتلل « نينمؤملا تاس فصوب ةروسلا تأدب دقل

 مهو « نيكرشملا : تقولا كلذ ىف مهب نيطيحملا مهودعب نينمؤملا فرعت تحار مث
 . نوقفانملا رافكلا مهو ليئارسإ ىنبو « ءاحرصلا رافكلا

 , ۱۲۳-۱۲۷ : هط ةروس ( ۱)

4۸A 



 ةصق درؤأ « رافكو نينمؤم دوجو عضو .. عضولا اذه دجو اذال نيبي ىكل .. مث
 اهيف دروأو .. كلذك رافكلاو مهنم نونمؤملا : هلسن ءالؤه ىذلا - مدآ - لوألا ناسنإلا
 هللا نإ لوقيل ةصقلا ماتخ ءاج مث . . ةنحلا نم هجارخإو مدال ناطيشلا ةنتفب ةصاخلا ةظعومل ا
 هب رفک نمو « نوجانلا مه كئلوأف هعبث نمف « ىده » سانلل لسريس هنأ مدآ ىلإ دهع
 . . نودلاخ اهيف مه رانلا باحصأ كئلوأف

 . . . ضزألا ىف نينمؤملاو رافكلا دوجو ًأشنم وه نذإ اذه
 هب رفکیو مدآ یب ضعب هعبتیف « هللا دنع نم یدملا لاسرإو < ةنحلا نم مد طوبه

 ١ . . نور
 رافكلاو ىئابرلا ىدهلا اوعبتأ نيذلا مهو < نينمؤملا دوجو رسفتل ةصقلا تءاج دقف نذإو

 . هوعبتي | نيذلا مهو « مهيقشر
 انه ءاج ىذلا « ليئارسإ ینہ نع لصفملا لوطملا ثيدحلل اخدم كلذك ءىجت اهنإ مث

 لإ لخدملا ىتأي ةصقلا ماتخ نمو . . ةنيدملا ىف زرب ىذلا ديدجلا مهودعب نينمؤملا فيرعتل
 نم ءازجو دهعلاب ىفي نم ءازجو « مدآل هللادهع نع ثدحتي ةصقلا ماتخ نإ ! ليئارسإ ىنب
 . هب سیخ

 ىوذبملا دهعلا سفن هنإ . . ليئارسإ ىنبل هللا دهع ركذ ءىجي مدآل هللا دهع ةبسانمبو
 موي ةنحج او « ضرألا ف فالختسالاو نيكمتلا مهلف قيرطلا ىلع اوماقتساو ارعاطأ نإ :مدآل
 . . كانهو انه عايضلا مهلف اوصع نإو . . ةمايقلا

 ‹ ليئارسإ ىنب نع لوطملا لصفملا ثيدحلا كلذ أدبي « دهعلا ةطقن : ةطقنلا هذه نمو

 مهخيرات ىف ةدحاو ةرم اوميقتسي مل مهنأ فيكو « دهعلا اوناخ مهنأ فيك ةوطحخ لك ىف نیبي
 ! ! هولذپ دحاو دهع ىلع هلک

 یای]و « مكدهعب فوأ یدهعب اوفوآو مکیلع تمعن یتلا یتمعن اورکذا لیئارسإ ینب ای ١
 اتمث یتایآب اورتشت الو « هب رفاک لو اونوکت الو « مکعم امل اقدصم تلزنآ امہ اونمآو . نوبهراف
 .Ue نوقتاف یایإو « ًلیلق

* # # 

 . . ليصفتلاب قايسلا عبتتن نلو

 ینب خیرات [ ۱۲۳ ىلإ ٤١ نم ] ةيلاتلا تايآلا ىف صخل دق قايسلا نإ طقف لوقن اهنإ

 هللا عم مهحجبتو « قح ريغب ءايبنألا مهلتقو مهءاوتلاو مهبذكو مهرفك ! هلك دوسألا ليئارسإ
 . . مهعادخو مهركمو مهلياحتو « قيثاوملاو دوهعلا لكب مهراتهتساو « ىلاعتو هناحبس
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 : ريحأألا راذنإلا اذهب اهلك تايآلا هذه ةليط مهيلإ هجوملا ثيدحلا ىهتنيو

 اوقتاو . نيلاعلا ىلع مكتلضف یئآو مكيلع تمعن یتلا یتمعن ذ اورکذا لیئارسإ ینب ای »

 : رس م لر انشای ار لد اھم لتا ترش یش نع ی یز الا
 عمتجملا ىف متاح نوئش مهن مظني « نينمؤملا ىلإ هّجوي ثيدحلا ًأدبيس كلذ دعب مث

 . .ديدحخلا

 ؟ نينمؤملا ىلإ ثيدحلا ىلإ ليئارسإ ىنب ىلإ ثيدحلا نم لقتنا فيكف

 ! نيتمألا نيب تقولا تاذ ىف قرفتو « نيثيدحلا نيب لصت ةعيدب ةلصوب قايسلا ىتأ دقل

 نع دوهيلل كرتشملا دحلا وهف . . مالسلا هيلع ميهاربإ ىلإ بسنلا ىف نايهتنت نيتمألا نإ
 . مالسلا هيلع ميهاربإ انب امهو « ليعاسإ قيرط نع برعللو « قاحسإ قيرط

 له : هبر ميهاربإ لأسو . . اًمامإ سانلل هلعجف . . دهعلا ميهاربإ هللا ىطعأ دقلو

 ؟ ىتيرذ ىلإ دهعلا اذه یرسی
 نمو : لاق . اًمامإ سانلل كلعاج ىنإ : لاق « نهعتآف تاهلكب هبر ميهاربإ ىلتبا ذإو »

 . «نيلاظلا ىدهع لاني ال : لاق ؟ یتیرذ

 نإف « دهعلا ىلع اوماقتسا نإ هتيرذل مث هل دهعلا نأ مالسلا هيلع ميهاربإ ةن دقف نذإو

 . هللا دنع مه دهع الف اوملظ

 ىف مث [ ليئارسإ وه ىذلا ] بوقعيو قحسا قيرط نع ميهاربإ ةيرذ ىف دهعلا ىضمو
 هذه ىلإ مهنم دهعلا لقتناف . . امامت دهعلا نع اوجرخ ىتح [ بوقعي ىنب ىآ ] لیئارسإ ینب
 ةنمؤم ةمأ اهنكلو - ليعامسإ قيرط نع - كلذك ميهاربإ ةيرذ نم ىهو « ةديدجلا ةمألا
 ىف امه نيكمتلا ىف أدبي هناحبس اذ وه اهو « باتكلاإو دهعلا هللا اهثروأ كلذلو « ةيدتهم
 . ضل

 نيب لصت ىتلا ةعيدبلا ةلصولا كلت - اتمضو ةحارص - ايوحت ىتلا ةصقلا ىه كلت
 ىف ليئارسإ ىنب فالختسا ءاهتنا نلعتف ! نيتمألا نيب تقولا تاذ ىف قرفتو « نيثيدحلا

 . نودتهم مهأل ةديدجلا ةمألا فالختسا ءدبو - اوملظ مهن ۔ ضزألا

 رع سفت یزجت ال اتوب اتتا ا زم ییا ییا رام تیا ریا یتیم ذ اورکذا لیئارسإ
 راذئإلاب ثیدحلا أدب انأکف . « نورصني مه الو لدع اهنم لحي الو ةعافش اهنم لبق الو و اتیش سفن

 ! هب
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 نمو : لاق ء اًمامإ سانلل كلعاج ىنإ : لاق « نهعتأف تاملكب هّبر ميهاربإ لتا ذإو »

 نم اوذختاو « اتمأو سانلل ةباثم تيبلا انلعج ذإو . نيلاظلا ىدهع لاني ال : لاق !؟ یتیرذ

 عكرلاو نيفكاعلاو نيفئاطلل ىتيب ارهط نأ ليعامسإو ميهاربإ ىلإ اندهعو . ىلصم ميهاربإ ماقم
 نمآ نم « تارمثلا نم هلهأ قزراو اتمآ ادلب اذه لعجا بر : ميهاربإ لاق ذإو . دوجسلا

 سئبو رانلا باذع لإ هرطضأ مث اليلق هعتمأف رفك نمو : لاق « رحآلا مويلاو للاب مهنم
 حيمسلا تنأ كنإ انم لبقت انبر : ليعامسإو تيبلا نم دعاوقلا ميهاربإ عفري ذإو . ريصللا

 بتو « انكسانم انرآو ٠ كل ةملسم ةمأ انتيرذ نمو كل نيملسم انلعجاو انبر . ميلعلا

 مهملعيو كتايآ مهيلع ولتي مهنم ًالوسر مهيف ثعباو انبر . ميحرلا باوتلا تنأ كنإ ءانيلع

 نم الإ ميهاربإ ةلم نع بغري نمو . ميكحلا زيزعلا تأ كنإ مهيكزيو ةمكحلاو باتكلا
 «ملسأ هبر هل لاق ذإ « نيلاصلا نم ةرحلآلا ىف هنإو « ايندلا ىف هانيفطصا دقلو !؟ هسفن هفس

 مكل ىفطصا هللا نإ ّينَب اي : بوقعيو هيب ميهاربإ اب ىصوو . نيم اعلا برل تملسأ : لاق
 ام : هينبل لاق ذإ تولا بوقعي رضح ذإ ءادهش متنك مأ . نوملسم متنأو الإ نتو الف نيدلا

 اًدحاو الإ : قحسإو ليعامسإو ميهاربإ كئابآ هّلإو كهإ دبعن : اولاق ؟ ىدعب نم نودبعت
 اع نولأست الو « متہسک ام مکلو « تبسک ام ام « تلخ دق ةمأ كلت . نوملسم هل نحنو

 . . (نولمعياوناك

 م نإ مہ مه ريحآلا راذنإلا كلذ وه - انيأر اك - ليئارسإ ینہ ىلإ ثیدحلا رخآ ناک دقل

 . ءازجلا موي مراصلا ءازجلا نم مه رفم الف اوميقتسي

 نم رم ام ءوض ىلع - مہنأل < مهنم ديلا ضفنب اًصاهرإ ةقيقحخلا ىف كلذ ناك دقلو

 ىنعمل ا نإ . ريذنلا كلذل اوبيجتسي نآ مهنم رظنني ال - قباسلا لصفملا درسلا ىف مهخيرات

 فالختسالا ىف مكرود نآ مکنلعن مویلاف « ةيافكلا هيف ايب مكانرذنأ دق : هنأ ريذنلل ىقيقحلا

 ! . . فالختسالاو ةيالولاو دهعلاب مكنم قحآ ىه « ىرحخأ ةمأ ىلإ اندهع اننأو ىهتنا دق

 ىتلا « دهعلا ةقيثو ١ وأ « فالختسالل ةديدجلا ةمألا تالهؤم قايسلا ضرعي ناک مث

 ! فالختسالا اهبجومب قحتست

 دهع نم تدلو اهنإ ! ةقيقحلا ىف موبلا دلوت مل ةمألا هذهف ! خيراتلا ىف ةميدق ةقيثو اإ

 ىف ةنماك ةرذب تناك اهنكلو ! ليئارسإ ىنب ةمأ هيف تدلو ىذلا دهعلا تاذ وه ! اًدج ميدق

 . . هللا ملع ىف ردقملا اهرود ءىجم نيح اهرود رظتنت ضزألا

 - مآ ليئارسإ وب یعدي ىذلا ‹ هسفن میهاربإ ىلإ قیحسلا ىضاملا ف عجري رمألا نإ
 ! نيدبآلا دب ىلإو . . هدهع ةئرو - مهدحو



 ت ىتلا « ةماها ةيخيراتلا ةقيثولا هذه نع  ةظمل بسنأ ىف - قايسلا فشكي نآلاف

 ! ةديدجلا ةمالل ىطعتو ليئارسإ ىنب نم ةفالخلا اهبجومب
 نمو : لاق « اًمامإ سانلل كلعاج ىنإ : لاق . نهقآف تاهلكب هبر ميهاربإ ىلتبا ذإو »

 . «! نيلاظلا ىدهع لاني ال : لاق ؟ یتیرذ

 باجتساف « ليعامسإ بيبحلا هنبا حبذب رمأ نيح لئاهلا ءالتبالا كلذ ميهاربإل عقو دقل
 هلتو « الس املف » : بولقلا هل حترت ىذلا رمألا اذم « السآ » و ليعاسإو وه هللا رمآل

 اذه نإ . نينسحملا ىزجن كلذك انإ « ايؤرلا تقدص دق « ميهاربإ اي نأ هانيدانو ٠ نيبجلل

 ميهاربإ ىلع مالس . نيرحآلا ىف هيلع انكرتو . ميظع حبذب هانيدفو « . نيبملا ءالبلا وه

 ."” « نينمؤملا اندابع نم هنإ « نينسحعملا ىزجن كلذك

 بلقلا رقتسم ءالتبالا ميهاربإ زاتجاو « ةعئارلا ةبيهرلا ةروصلا هذه ىلع ءالتبالا مت الو

 نم ةعئارلا ةجردلا هذه ىلع ءازج < ةمامإلل هللا هافطصا <« هلل لماكلا ميلستلاو ناميإلاب

 . « اًمامإ سانلل كلعاج ىنإ لاق ١ : هلل درجتلا

 ةمامإلا نوكت نأ ميهاربإ علطت ءايبنأ مهو ىتح رشبلا قرافت ال ىتلا « رشبلا رعاشمبو

 یف لمحم هنکلو « فیطل بذهم لاؤس هنإ ٠ !؟ یتیرذ نمو لاق » : هدحب نم هتیرذ ظح نم

 ةعيفرلا ةناكملا ىلإ ةعلطتملا ةبغرلاو « مهئانبأ ريصم ىلع ءابآلا اهسحي ىتلا ةفهللا كلت هتايط

 . ضزالا ىف مه
 یف ناک ولو « لیلخلا مي ميهاربإ وه ناك ولو اًدحأ لماجي ال مساح ىتأي ينابرلا درلا نکلو

 هنأٻ اًتاذپإ كلذ ىف لحلو . « نيملاظلا ىدهع لاني ال : لاق ١ : بيرقتلاو ميركتلا ةظحل

 مهنم عزنيس دهعلا نأو . . نوملاظ ميهاربإ ةيرذ نم نوكيس
 ىلإ اندهعو . ىلصم ميهاربإ ماقم نم اوذختاو « اتمأو سانلل ةباثم تيبلا انلعج ذإو »

 . «دوجسلا عكرلاو نيفكاعلاو نيفئاطلل ىتيب ارهط نأ ليعاسإ و ميهاربإ
 ‹ خيراتلا ىف ميدق « هب مهخيرات طبتريو ةديدجلا ةمألإ هيلإ دنتست ىذلا « تيبلا » نإ

 اومعزو « مهدحو مهل  هوبعوتسي ١ نآ ليئارسإ وئٻ ديري ىذلا « ميهاربإب يوق اًطابترا طبترمو
 ! مهدحو مہنأش وهف میهاربإب صتخب ام لک نأ

 ءاوس « مهعزف نم مهنّمَويف سانلا هبلإ بوثي . . اتمآو سانلل ةباثم تيبلا هللا لعج دقلو
 اًعفرو ميهاربإل يظعت « ىلصم ميهاربإ ماقم ختي نآ رمآو « ةرحآلا عزف وأ ايندلا عزف

 )١ ( تافاصلا ةروس : ١١۴۳-١١١ .
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 هيف ةالصلاو « تيبلا ىف زيمتم ناكم ميهاربإ ماقم نكلو . . ىلصمل هلك تيبلا نإو . .هنأشل

 . صاخ نأش تاذ

 تيبلا ارهطي نآ ليعاسإو ميهاربإل ردص دق ناك ىنابرلا رمألا نأ ركذي ةبسانملا هذهسو

 . دوجسلا عكرلاو نيفكاعلاو نيفئاطلل

 نآلإ هنكلو « تيبلا اذه ىوجم ىذلا دلبلا ىلع نمي نأ مظعملا هتي ىف هبر ميهاربإ وعديو
 ! هتيرذل دهعلا بلطي وهو هاقلت ىذلا سردلا ىعو دق

 للاب مهنم نمآ نم تارمثلا نم هله قزراو اًنمآ ادلب اذه لعجا بر میهاربإ لاق ذإو
 . . رخأآلا مويلاو

 مهنم نمآ نم اينإ ! هتيرذ لكل هللا نم بلطي دعي ملف . . مالسلا هيلع ميهاربإ ملعت دقل
 ةيالو بغ ءىش ضزألا تارمث نم ايندلا ةايحلا ىف قزرلا رمأ نكلو . . رحآآلا مويلاو للاب
 ناك امو ! كبر ءاطع نم ءالؤهو ءالؤه : دمن الك » ! دارأ نمل ايندلا لذبي هللا نإ ! دهعلا

 نمو نمآ نل تارمثلاو قزرلا بلطي نأ ميهاربإ ىلع ساب الف . . « ! اوظحم كبر ءاطع
 : ةقيقحلا هذهب هملّعي هللا نإف . قباسلا ىنابرلا هيجوتلاب اًمزتلم « ' لمد تکاب | نقب

 . !٠ رصملا سشبو رانلا باذع ىلإ هرطضأ مث « ًاليلق هعتمأف رف نمو : لاق .

 نتسزلا لع تارشا قزز رصقي نل هنأو « هعاعد باجتسا هنآ ميهاربإ نلعي هلا نإ

 سئبو منهج مهاوأم مث . . « ليلق عاتم ١ هنكلو « رفك نل كلذك هيطعيس هنكلو « مهدحو

 ةعيبطب نوكي نل رفاكلا نإ ! اهعبتتيل لايخلا ريثتو سحلا تفلت « هرطضأ ١ ةظفلو . . ريصلملا

 ىف مستربو ! اهيلإ ارا | نارطضا هرطضيس هللا نكلو ! هرايتخاب اهيلإ اًبهاذ رانلا ىلع ًاابقم لاحلا
 ضيقت ةلئاه ةوقب اذإف كانه برهم وأ انه برهم نع ثحبي رفي نأديري ىذلا ةروص لايخلا

 یف یقلی ثیح ىلإ هب بهذت یتح . . هتمواقم كلمي ال اًعفد هعفدت مث اًضبق هيلع

 ناعفري امو ليعامسإو ميهاربإ هب وعدي ىذلا « لؤطملا عشاخلا ءاعدلا اذه ىتأي مث

 : ثببلا دعإوق

 عيمسلا تنأ كنإ انم لبقت انبر : ليعامسإو تيبلا نم دعاوقلا ميهاربإ عفري ذإو »
 انيلع بتو « انكسانم انرأو ٠ كل ةملسم ةمأ انتيرذ نمو كل نيملسم انلعجاو انبر .ميلعلا
 باتكلا مهملعيو كتايآ مهيلع ولتي مهنم ًالوسر مهيف ثعبإو انبر . ميحرلا باوتلا تنأ كنإ

 , ٠ مكا ريزعلا تنآ كنا ٠ مهمير ةا

 )١( ءارسإلا ةروس : ٠١ .



 انبر نالوقي : فايسلا لوقي الو « . . ليعاسإو تيبلا نم دعاوقلا ميهاربإ عفري ذإو »

 ىف ةردقم « نالوقي ١ ةملك نإ ١ . . انم لبقت انبر ) : ةرشابم ءىجم اهنإو . . انم لبقت

 ىتلا ةأجاغم ا ريثأتب ةريبك ةوق ىنعملا ىطعي قايسلا ىف اهراهظإ مدعو اهريدقت نكلو . قايسلا

 عَمْسْي ةأجفو « تيبلا نم دعاوقلا ناعفري امو الوأ اهعبتتي لايخلاف . اهتهجاول لايغلا لمعي

 ءاعدلا اذه تافتلالل ىعدأ ةاجاغملا هذه نوكتف « . . انم لبقت انبر ١ : ناوعدي (هتوص

 ! هتعباتمو

 لبقتف انبولق صالخإ ملعتو انءاعد عمست « ميلعلا عيمسلا تنآ كنإ انم لبقت انبر »

 . .انم

 . ٠ .. كل ةملسم ةمأ انتيرذ نمو كل نيملسم انلعجاو انبر »

 ناملسم اإ . . هللا ىلإ (همالسإ رمأ اعفري نأ اهنم ىضتقي هللا عم بجاولا بدأتلا نإ

 كلذ (هسفنأل نابسني ال اهنكلو . نيم ءالتباو ةلئاه ةبرجتب بيرق ذنم ارم دقو « لعفلاب
 انلعجاو انبر » : الوقي نأ اهر عم بدآلا امهوعدي انإ . لبقتسملا ىف الو رضاحلا ىف مالسإلا

 نمو ١ : نالوقيف ةبقترملا ةيرذلا وحن ةيرطفلا رشبلا فطاوع |مهكردت مث « . . كل نيملسم

 ةملسملا ةيرذلل الإ نوكي نلدهعلا نآ لبق نم ميهاربإ ملع دقلو « . . كل ةملسم ةمأ انتيرذ

 رمتسيل ةملسم ةمأ هتيرذ نم نوكت نأ وعدي وهف « نيلاظلا ىدهع لاني ال » : هل هللا لاق ذإ

 «ةملسم ةمأ » لوقي نيح قايسلا نكلو . . ليعامسإ وعدي كلذكو « اهنم عزني الو دهعلا اهيف
 مهيف ثعباو انہر » دعب ایف لاق اذإ یتح ؛ اهيلإ رشي ىتلا ةمألا كلت ةفرعمل انناهذأ دعي

 ةمألا مساب فرعت تراص ىتلا ةمألا هذه اهنإ . . تنيعتو ةمألا تددحت « . . مهنم ًالوسر

 . . - ملسو هيلع هللا ىلص - مالسإلا لوسر وه امهوسر ىتلاو ةملسما
 باوتلا تنأ كنإ انيلع بتو « انكسانم انرأو « كل ةملسم ةمأ ادتيرذ نمو . . ١

 . . «ميحرلا

 كسانملاو « انكسانم انرأو » . . هنادبعي فيك يري نأ هللا ناوعدي ليعامسإو ميهاربإ نإ

 كسانم ىلع قلطت تراصف اًيحالطصا ىنعم تذخأ اهنكلو . اًعيج دبحتلا رئاعش لمشت
 نم ناكف « تاذلاب ليعامسإو ميهاربإب اًسضاو اًقلعت ةقلعتم جحلا كسانمو ! ةصاخ جحل ا
 ! ليعاسإو ميهاربإ ناسل ىلع كسانملا ركذ ءىجب نأ « ىنفلا » قسانتلا

 . « ميحرلا باوتلا تنآ كنإ انيلع بتو »
 ىف ةلاطإلا وج ىطعت ىتلا ء ةليوطلا تادملا هذه كلذك عيدبلا ىنفلا قسانتلا نمو

¢ 



 . كل ةملسم ةمأ انتيرذ نمو . . «  ميلعلا عيمسلا تنأ كنإ انم لبقت » ! هتاذ ءاعدلا

 كنإ مهيكزيو . . . » لاق ءاعدلا ءاهتنا ناح اذإ ىتح « ميحرلا باوتلا تنأ كنإ انيلع بتو»

 !! ءاعدلا ءاهتناب اعشإ « قباسلاك دم ريغب « ميكحلا زيزعلا تنأ

 . مهيكزيو ةمكحلاو باتكلا مهملعيو كتايآ مهيلع ولتي مهنم ًالوسر مهيف ثعباو انبر »
 . . « ميكحلا زيزعلا تنأ كنإ

 امنالع | نأل اوفي مهتكلو اديج ليئارسإ وثب اهملعي ىلا ةماها ةينيراتلا ةي ةقيثولا ىه هذه

 دقلو ! ليعاسإو ميهاربإ ءاعد وه - ملسو هيلع هللا لص - لوسرلا نإ ! مهحلاص ىف سيل

 اهو . .اهنم ًالوسر اهيف ثعبيو ةملسم ةمأ امهتيرذ نم لعجب نأ ابر ليعامسإو ميهاربإ اعد
 نآ ىتح هملعو هللا ردق ىن تلظ اهنکلو ‹ اهروف نم تبیجتسا یتلا ةوعدلا هذه ناوآ نآ دق

 . . رودقملا اهنإوأ

 معزي ىذلا < هفت ميهاربإ ناسل ىلع ةقثومو ةلجسم ‹ ةميدق ةمألا هذهف نذإو

 ناسل ىلع كلذك .ةقثومو ةلجسمو ! هثارت لكب نوصتخمملا مهدحو مه مہا ليئارسإ ونب

 ىنبل لاج الف ! هتقداصمو هتقفاومبو مالسلا هيلع ميهاربإ روضح ىفو ميهاربإ نب ليعامسإ
 دعب - ملسو هيلع هللا ىلص - امهوسر قدصو ةمألا هذه ةقاثو ىف كيكشت ىأب اوموقي نأ ليئارسإ

 . ةربطخل-ا ةقيثولا هذه نالعإ

 مايق نالعإل ةبسانملا ةظحللا ىف . . كلذ لبق ال « تاذلاب نآلا نلعت ةت ةقيثولا هذه نإ مث

 نم هللا دعول اًقيقحت ةلاظلا ةيرذلا نم ناطلسلاو ةفالخل ا عزثو « ةملسملا ةلودلاو ةملسملا ةمألا

 . «نيملاظلا ىدهع لاني ال : لاق » : لبق

 كلت نم ناطلسلاو ةفالخلا عزن ىلإ تعد یتا بابسألا نلعت كلك هفت تقول ینو

 . ةلاظلا ةيرذلا

 .# !؟ هسفن هفس نم الإ ميهاربإ ةلم نع بغري نمو «

 : اهاده ىلع رسيو ماسو هيلع هللا ىلص - - دمحم اهلمحي ىتلا هذه ىه ميهاربإ ةلم نإ

 نم ناک امو اقينح ميهاربإ ةلم اق اتید میقتسم طارص ىلإ یبر یناده یننإ : لق»

 نمف . . « نيكرشملا نم ناك امو اًفينح ميهاربإ ةلم عبتا نأ كيلإ انيحوأ مث » '«نيكرشملا

 ىهو « ميهاربإ ةلم نع بغر دقف - ملسو هيلع هللا للص _ دمح ةلم ىف لوخدلا نع بغر

 نسحب الو كاردإلا نسحب ال اهيفس ناك نم الإ هنع بغري ال ىذلا قحلا ىهو ىدهلا

 . ٠١۳ : لحنلا ةروس ( ۲ ) . ٠١١ : ماعنألا ةروس (۱)



 یوي هنکلو . . هسفنل ريدقتلا نسحي مل ىنعي « ! هّسفن هفس نم الإ » : لوقي ريبحتلاو

 نسحب ل : دحاو نآ ىف نيينعملا ىدؤيف . . هسفن كلهأ نم وأ . . هسفن ّرَسحَأ نم : ىنعمب

 . كالملإو نارسخل ا دراوم اهدروأف هسفنل ريدقتلا

 : اهنع بغرب نم شب یتلا ميهار اک
 « ملسأ هبر هل لاق ذإ ‹ نيلاصلا نمل ةرحلألا ىف هنإو « ايندلا ىف هانيفطصا دقلو .

 ١ نيلاعلا برل تملسأ : لاق

 نأ درجمب هنأ ىحوي قايسلاف . نيملاعلا برل مالسإلا ىلإ ةعراسملا : ميهاربإ ةلم ىه هذه

 هبر هافطصا دقف مالسإلا ىلإ ةعراسملا هذه لجأ نمو « تملسأ : لاق « ملسأ : هبر هل لاق »

 !؟ هسقن هفس نم الإ ريا اذه ىلإ ةيدؤملا ةلملا هذه نع بغري نمف . . ةرحلآلاو ايندلا ىف

 عزل لهؤيو ليئارسإ ىنب نيدي ايطحخ ارس ىوحت مويلا رشنت ىتلا ةماملا ةقيثولا نإ مث
 ! مهنم ةفالخلاو ناطلسلا

 متنأو الإ نتومت الف نيدلا مكل ىفطصا هللا نإ ینب ای : بوقعیو هینب میهاربإ اہب یصوو

 : اولاق ؟ یدعب نم نودبعت ام هینبل لاق ذإ توملا بوقعی رضح ذإ ءادهش متنک مآ ! نوملسم

 .«نوملسم هل نحنو اًدحاو اهلإ « قحسإو ليعامسإو ميهاربإ كئابآ هلإو كههلإ دبعن
 دمحم عم مالسإلا نوضفري نيذلا ليئارسإ ىنبل اهلك ةنادإ ىه ةربطخلا ةيصولا هذه نإ

 یدژمو . نوملسم مهو الإ اوتومی الآ بوقعی مهوبأ مهاصو دقل . . ملسو هيلع هللا لص

 هللا للص -دمح عم مويلا مالسإلاو . هيلع اوتوميل هوقنتعيو دجو ايثيح مالسإلا اوعبتي نأ كلذ

 ‹ مالسإلا لوسر اوعبتي نأ ىعدتسي بوقعي مهيبأ ةيصوب لمعلاف « هدي ىلعو - ملسو هيلع

 طابسألا مهو نيرشابملا بوقعي ءانبأ نإ مث . . اهاده ىلع ريسيو ميهاربإ ةلم لمحي ىذلا

 ليعاسإو ميهاربإ هّلِإ وه اًدحاو الإ اودبعي نأ اودهعت دق ليئارسإ ىنب دودج رشع انثالا
 ليئارسإ ىنب راكنإ ءازإ هتلالد هل طابسألا ناسل ىلع تاذلاب انه ليعامسإ ركذو . . قحسإو

 لسن نم هنأل ملسو هيلع هللا ىلص دمحم دي ىلع مالسإلا مهضفرو « هلك ليعامسإ عرفل

 ليعامسإو ميهاربإ هّلِإ اودبعي نأ طابسألا دهعت دقل ! قحسإ لسن نم سيلو ليعامسإ

 لإ ل لاا ةعیبطب وه ميهاربإ هّلإو . ىلاعتو هناحبس هللا وه . . ادحاو اًهَلِإ « قحسإو

 قحسإ هّلإ وه ميهاربإ هّلإ نأ نومعزي انأك مهفقومب دوهيلا نكلو . . قحسإ هّلإ وهو ليعامسإ
 دمحم هلإ وه ىذلا ليعامسإ هّلإ اودبعي الأ لح ىف مأو 1! ليعامسإ هّلإ سيلو « بسحبف

 ! قحسإ هّلإو ميهاربإ هّلإ ةدابعب - مهمو ىف - ءافتكا !! - ملسو هيلع هللا ىلص

۳٦ 



 ميهاربإ هّلإ اودبعي نأ « بوقعي ءانبأ دهعت ف ليعامسإ ركذ ةيمهأ ءىجت انه نمو

 عرف اوركني نأ مويلا مه ةجح الف « نوملسم هل نحنو اًدحاو اإ ١ قحسإو ليعاسإو

 . - ملسو هيلع هللا ىلص - ليعامسإ عرف نم ثوعبملا ىبنلاو « ليعامسإ
 : ةماملا ةقيثولا كلت نالعإ رثآ ىلع نيمألا نيب « ةلصافملا » ءیچت مث

 .«نولمعي اونا اع نولأست الو . متبسك ام مكلو تبسک ام اه « تلح دق ةمأ كلت »

 اهوانتيس ىتلا ىه . . ةديدج ةمأل ةديدج ةحفص تأدبو ةمألا كلت ةحفص تهتنا دقل

 ! نايبلا اهيلإ هجويو ةظحللا هذه ذنم قايسلا

 نم ناك امو اًقينح ميهاربإ ةلم لب : لق ! اودتبت یراصن وأ اًدوه اونوک : اولاقو ١

 بوقعيو قحسإو ليعامسإو ميهاربإ ىلإ لز امو « انيلإ لزنأ امو هاب انمآ : اولوق . نيكرشملا

 مهنم دحأ نيب قرفن ال « ممبر نم نويبنلا ىتوأ امو « ىسيعو ىسوم ىتوأ امو « طابسألاو

 قاقش یف مه انإف اولوت ناو « اودتها دقف هب متنمآ ام لثمب اونمآ ناف . نوملسم هل نحنو

 هل نحنو ةغبص هللا نم نسحأ نمو هللا ةغبص . ميلعلا عيمسلا وهو هلا مهكيفكيسف
 هل نحنو « مكلامعأ مكلو انلاع انلو ؟ مكبرو انبر وهو هللا یف اننوجاحتأ : لق . نودہاع

 وأ اًدوه اوناک طابسألاو بوقعيو قحسإو ليعامسإو ميهاربإ نإ : نولوقت مآ . نوصلخ

 لفاغب هللا امو ؟ هللا نم هدنع ةداهش متك نم ملظآ نمو ؟ هللا مأ ملعأ متنأأ : لق ؟ یراصن

 اوناک اع نولأست الو « متبسک ام مکلو تبسک ام اه تلخ دق ةمأ كلت . نولمعت اع

 . (نولمعي

 : نينمؤملل نآلا هوي هنكلو « عوضوملا ثيح نم لصتم ثيدحلا نإ

 نم ناك امو اًقينح ميهاربإ ةلم لب : لق! اودتمن ىراصن وأ اًدوه اونوک : اولوقو
 . «نيكرشملا

 : نيملسملل نولوقي ىراصنلاو دوهيلا نإف هينبل بوقعي ةيصو نم هنالعإ قبس ام مغر

 تاب ادر مهيلع دری نآ - ملسو هيلع هللا لص - لوسرلا هجويو ! اودتہت یراصن وأ اًدوه اونوک

 ىلع مكنأ نومعزت متنك نإف . « نيكرشملا نم ناك امو اًقينح ميهاربإ ةلم لب : لق: اساح

 ناك ىذلا «ميهاربإ ةلم ىلإ وعدأ انأو « ميهاربإ ةلم ىلع انآ . . كحلملا اذ وه اهف ميهاربإ ةلم

 ال ىتلا ةميقتسملا ةوعدلا هذه نم مكفقوم امف . . نيكرشملا نم ناك امو « هللا لإ اًيقتسم
 : ىوعدلا هذه ىلع اودري نأ كلذك نونمؤملا هجو مث ؟ بارطضا الو اهیف جوع

 بوقعيو قحسإو ليعامسإو ميهاربإ ىلإ لزنأ امو « انيلإ لزنأ امو هللاب انمآ : اولوق ١

۳٣۷ 



 « مهنم دحأ نيب قرفن ال « مہر نم نويبنلا یتوآ امو « یسیعو یسوم یتوآ امو « طابسآلاو

 . « نوملسم هل نحنو

 تقولا تاذ ىف نلحتو . . عراف لدج لك ىلع قيرطلا عطقتو . . ةقيقح ررقت ةباجإ اإ
 . . ةيملاعلا ةرعدلا تاذ ‹ ةنميهملا ةمألا كلت اهب زيمتت ىتلا ةصاخلا ةمسلا هذه

 هيلع هللا لص - دمحم ىلع اهيلإ لزنأ امو هللاب تنم دق ةمألا هذه نأ ررقت ذإ ةقيقح ررقت

 ةيضقو ةدحاو ةملكب اوءاج اًعيج ءايبنألاف « لبق نم اًعيج ءايبنألا ىلع لزنأ امو « ملسو
 ةملكلا هذه ةنمؤم ةمألا هذهو . . هريغ هّلإ نم مكل ام هللا اودبعا . . هللا الإ هلإ ال : ةدحاو

 دحأ نيب قرفت ال « لبق نم لسرلاو ءايبنألا نم اهب ءاج نم لكب ةنمؤمو « ةيضقلا هذهو
 . . الؤه لك هيلإ اعد ىذلا هلل ةملسم ىهو « مهنم

 قحسإو ليعاسإو ميهاربإب ةنمؤم ةمألا هذه نآ ررقت ذإ غرافلا لدجل ا ىلع قيرطلا عطقتو
 نم رثكأ اولوقي نأ نولداجملا ديري اذامف . . مهيلإ لزنأ ابو ىسيعو ىسومو طابسالاو بوقعيو
 مه نإ !؟ مه یقب اذاف . . رارقإلا اذه ف لخاد مهنم قیرف لک هلوقی ام لک نإ ؟ كلذ

 لإ اوعجريلف . . ضعبب نورفكيو ءايبنألا ضعبب نونمؤيو « اصعب مهضعب بذكي نيذلا
 نونمؤم مهف «ةغرافلا مهاواعد ىلإ ةجاح- ىف مه ايف نونمؤملا امأ ! مهاوحأ اوحلصيو مهسفنأ

 ! عقاولا نم هل دیصر ال معز درج « هب نمؤم هنآ مهنم قیرف لک معزي اهب - ةقیقحو - ءادتہا
 هللا لوسرب ناميإلا ىلإ كلذ مهب ىدأل « هب نونمؤم مه نومعزي اهب اًقح نينمؤم مه اوناک ولو
 هنأ ىلع ًالضف « هوضرع ام سفن ضرعيو « هولاق ام سفن لوقي ىذلا « ملسو هيلع هللا للص

 ! دحوألا اهلثمب هنآ قيرف لك معزي ىتلا ىهو « اهاده ىلع ريسيو ميهاربإ ةلم لمحي
 اهردص ىف لمحت ال اهنإ . . ةمألا هذه اهب زيمتت ىتلا ةصاخلا ةمسلا كلت نلعت اإ مث

 ‹ مهنم قيرف لك عراصتي اهنيبو . . ةلزنملا بتكلا نم اًباتك ركنت الو « قباس لوسر نم اجرح
 نايإلا نانئمطا ف ةمآلا هذه ءىجت « مهوسرو نيرحلآلا باتك یفنپو هلوسرو هباتک تبثی

 ىف لمحت ال اهنأو . . اًعيمج ةلزنملا بتكلاو اًعيج لسرلاب ةنمؤم انآ نلعت « ناييإلا ةلاصأو
 ‹ ضأألا ىف ميظعلا اهرودل اهلهؤت ىتلا ةمسلا اإ ! دحأ نم اًجرح الو دحل الغ اهردص
 مولماعيف « نيملسملا ةمذ ىف یراصنو دو لوخد هجئاتن نم نوکیس هنآ هللا ملعي یذلا
 لكل رونلا لعشم اهديب ىتلا ةدئارلا ةمألاو « ةمتاخلا ةمالاب قيلي ىذلا حماستلاب
 ! ةيرشبلا

 : نينمؤملا بطاخب قايسلا رمتسيو
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 نایب نم رم یذلا دعب فیعض لامتحا وهو (. .اودتها دقف هب متنمآ ام لشمب اونمآ ناف

 ! ہهکولس

 ١ هللا عم قاقش « ميلعلا عيمسلا وهو هللا مهكيفكيسف قاقش ىف مه امنإف اولوت نإ و ‹

 ىفكي نأب هناحبس لفكتم هللاو ! ةقرف لك لحاد ىف قاقشو « ةقرفو ةقرف لك نيب ام قاقشو

 ميلعلا عيمسلا وهو « مهديكو مهرورش هلوسر .
 ١ (نودباع هل نحنو ؟ ةغبص هللا نم نسحأ نمو . هللا ةغبص . .

 «هنيع ىلع « ىلاعتو هناحبس هللا عنص نم اننإ ! هللا ةغبص - ةملسملا ةمألا هذه - نحن اننإ

 ةمألا هذه نيب ةنراقملل هجو كانه له !؟ ةغبص هللا نم نسحأ نمو . . ىنابرلا هجهنم ىلعو

 اهنم هللا ةغبص تفتحخا ىتلا ممألا كلت تاتفو « ةقاخلا ةلاسرلا كلت ىدؤتل هللا اهعنص ىتلا

 ؟ قيرطلا نع اهفارحناب
 ١ متن امآ « نودباع هل نحنو .

 ١ مکبرو انبر وهو هللا یف اننوجاحتآ : لق ؟!٠ ,

 ىراصنلاو ! مهدحو مههإ وه انأك « ! ليئارسإ ىنب هّلإ » تاد نولوقي لیئارسإ ینب نإ

 ركني مث ١ .. تاوامسلا ىف ىذلا انابأ » - هللا رفغتسن - نولوقيو « ! انهإ برلا » : نولوقي

 : مهيلع دري انهف ! مهريغ دحأ هّلِإ- هناحبس هنأ ءالؤهو ءالؤه

 هللا نأ : ةيفاصلا ةمألا هذه ةديقع ررقيف « !؟ مكبرو انبر وهو هللا ىف اننوجاحتآ : لق »

 . . عيمحلا بر

 ىتلا ىواعدلاب سیلو « لاعألاب ةياهنلا ىف مكحلاو . . « مكلايعأ مكلو انلاعأ انلو »

 مكبذعي ملف : لق ! هؤابحأو هللا ءانبأ نحن ىراصنلاو دوهيلا تلاقو » : قيرف لك اهيعدي

 تاواسلا كلم هلو ؛ ءاشي نم بذعيو ءاشي نمل رفغي قلخ نمم رشب متنأ لب ؟ مكبونذب

 . « ريصملا هيلإو اهنيب امو ضزألاو

 اورتل « مكبولق ىف اورظنتلو « مكلاهعأ ىف اورظنتلف متنأ امأ . . « نوصلخ هل نحنو »
 ! نيملاعلا ةيقب نود مكدحو مكملإ هنأ نومعزت ىذلا « هلل ىقيقحلا مكصالخإ ىدم

 «؟ىراصن وأ اًدوه اوناک طابسألاو بوقعيو قحسإو ليعامسإو ميهاربإ نإ نولوقت مأ ١
 معزيل ءايبنألا نم قيرفلا اذه ىلع « ذوحتسي ١ نآ اب واح ىتلا « قيرف لك ىوعد كلت

 ! هدحو هيف ضام دهعلا نأ

f... 
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 ؟ « هللا مآ ملعآ متنآآ : لق»

 نم ىراصنلاو « دعب نم دوهيلا ءاج انإف ٠ ىراصن الو اًدوه اونوكي م ءالؤه نإ لوقی هللاو
 ؟ ىراصنلا دجويو دوهيلا دجوي نأ لبق «يراصن وأ اًدوه نوقباسلا ناك فيكف « دعب

 اًعيِج الؤه نآ هللا نم مهدنع ةداهشلاو . . ٠ هللا نم هدنع ةداهش متك نمت ملظأ نمو ١

 اًتدصم ءاج نم لكب اونمژي نآ مث « مہب اونمؤی نأ یراصنلاو دوهيلا رمآ لسرو ءايبنأ

 قدصم لوسر مكءاج مث ةمكحو باتك نم مكتيتآ ال نييبنلا قاثيم هللا ذخأ ذإو ١ : مهتوعدل

 ! انررقأ : اولاق ؟ ىرصإ مكلذ ىلع متذخأو متررقأآ : لاق . هنرصنتلو هب ننمؤتل مكعم ال

 . « نيدهاشلا نم مكعم انآو اودهشاف : لاق

 - ملسو هيلع هللا ىلص - دمحمب نايإلاب مهمزلت األ ابنومتكي ىتلا ةداهشلا ىه هذهو
 . ) « قحا مه نيبت ام دعب نم مهسفنا دنع نم اًدسح ۱ . . نودیری ال مهو

 : ديدهتلا ءیچج انهو

 . « نولمعت |يع لفاغب هللا امو »

 دهع ءاهتنا نلعتو « نيتمألا نيب لصفت ىتلا ةلصافملا ةغيصب ىرحآ ةرم قايسلا متتخي مث
 : ةيناثلا ةمألا دهع ًادبيل لوألا ةمألا

 .«نولمعي اوناک اع نولأست الو « متبسک ام مکلو تبسک ام اه « تلح دق ةمآ كلت »

# # 

 ‹ ةنيدملا ىف ةديدحلا ميعتايح نيملسملل مظني ةروسلا ةياغ ىلإ انه نم قايسلا ىضمي

 نيكرشملا نعو « رمألا اذه نم دوهيلا فقومو ةلبقلا ليوحت نع لصتم قايس ىف مهثدحيف

 نعو . ناميإلا ةقيقح وه ىذلا « ربلل ١ ىقيقحلا ىنعملا نعو . ناميإلا نوضفري نيذلا
 ىلع دريو . هللا ليبس ف لاتقلا نعو . جحا نعو . مايصلا نعو . ةيصولا نعو . صاصقلا
 «ىماتبلا نأشبو « قافنإلا ىف مهيلع بجي ام نأشبو « رسيمل او رمخلا نآأشب متالؤاست

 لصفم نايب ىف قالطلا نعو < ءاليإلا نيميو « ناييألا نع ثدحتي مث . ضيحملا نآشبو
 ىف ةداهشلاو ةراجتلاو نْيَدلا نعو « ابرلا نعو « هللا ليبس ىف قافنإلا نعو ٠ ضيفتسم
 -لوسرلا هنمآ ىذلا ناميإلا ةروص ريرقتب ةروسلا متتخم مث . . ءارشلاو عيبلا ف ةداهشلاو نيدلا

 ام ءازج اهلبق ْنَم هيف عقو امن ةمألا هذه ىفعي نأ ءاعدلابو « نونمؤملاو - ملسو هيلع هللا ىلص

 . . . فارحنا نم مهنم عقو
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 . .مكحملا طابرلا كلذ اهلك اهطبري اهنكلو . . ىتش تاعوضومو « ادج ةليوط ةلوج

 ةفالخلا ةماقإ ىف ةمخضلا اهتلاسرب موقتل ةديدجلا ةمأالا هيف ريست ىذلا قيرطلا ماعم انآ

 . . ضزالا ىف ةدشارلا

 مسقلا اذه اميوحي ىتلا تايئزجلا نيب نيعم لسلست وآ رشابم طابترا كانه نوكي ال دقو

 ىآ ىف ضورفملا نم سيلو . . اًصصخت رثكألا ىرحألا روسلا ىف دوجوم وه اك ةروسلا نم
 لسلست ىأک لسلست یأ نآ ذإ . . نیعم لسلست هيف دجوي نأ سانلا ةايح مظني ماع روتسد

 انريكفت ىف الثم لوقن نحنو . ةلخادتمو ةددعتم ةيرشبلا ةايحلا بلاطمف ! لاجمملا اذه ىف

 دجوي له نكلو . خلا .. عاتجا اذهو . داصتقا اذهو . ةسايس هذه : مضسقملا بوبملا

 ةقيقح ىف اإ مآ تاعوضومل ا نم هريغب اًمامت هلص عطقي عوضوم ىأ ىف لماكک صصخت ةقيقح

 ؟ طابر نم رثكأب ةطبارتمو ةلخادتم رمألا

 ؟ اًعيج تايئزحلا هذه طبري ىذلا طابرلا ام نذإ

 . . ناطابر اهطبري هنإ

 تارورضو « اهتياغ وحن اهريس ىف اب یدتہت ةمالا قیرط یف ماعم اًعیج اہ انلق اک لوألا

 . قيرطلا نيبتت ىكل اه ةيويح

 اعيج امذغي ىذلا نايرشلا ىه ةديقعلاف .. ةديقعلا نم ةقثبنم اهلك اأ ىناثلاو

 . . اهتلالداهحنميو

 ىتلا مهتلبق نع مهالو ام سانلا نم ءاهفسلا لوقيس ١ : لوقي ةلبقلا ليوحت نأش ىفف

 . ( ميقتسم طارص ىلإ ءاشب نم ىدہب برغم او قرشملا هلل : لق ؟ اهيلع اوناک

 قلخ ىف نإ . ميحرلا نمهرلا وه الإ هلإ ال دحاو هلإ مكهتإو » : لوقي نيكرشملا نعو

 امو « سانلا عفني ايب رحبلا ىف ىرجت ىتلا كلفلاو راهنلاو ليللا فالتخاو ضرألاو تاواسلا

 حايرلا فيرصتو ةباد لك نم اهيف ثبو اهتوم دعب ضزألا هب ايحأف ءام نم ءامسلا نم هللا لزنأ
 نود نم ذختي نم سانلا نمو . نولقعي موقل تايآل ضرألاو ءاسلا نيب رخسملا باحسلاو

 نوري ذإ اوملظ نيذلا یری ولو . هلل اًبح دشآ ارنمآ نیذلاو . هللا بحک مہنوبجب ادادنأ هللا

 . ٠ .. . باذعلا ديدش هللا نأو اًعيح هلل ةوقلا نأ باذعلا

 رحلا : ىلتقلا ىف صاصقلا مكيلع بتك اونمآ نيذلا اأ اي » : لوقي صاصقلا نعو

 ءادأو فورعماب عابتاف ءىش هيخأ نم هل ىفع نمف . ىشنألاب ىشنألاو « دبعلاب دبعلاو «رحلاب

 .«ميلآ باذع هلف كلذ دعب ىدتعا نمف . ةحرو مكبر نم فيقخت كلذ . ناسحإب هيلإ
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 نم نيذلا ىلع بتك اك مايصلا مكيلع بتك اونمآ نيذلا اأ اي ١ : لوقي مايصلا نعو

 . ؛ نوقتت مکلعل مکلبق
 الو قوسف الو ثفر الف جحلا نهيف ضرف نمف تامولعم رهشآ جحلا» : لوقي جحلا نعو

 نوقتناو . ىوقتلا دازلا ريخ نإف اودوزتو . هللا هملعي ريخ نم اولعفت امو . جحا ىف لادج

 . «بابلألا ىلوأ اي

 وهو اًتيش اوهرکت نآ یسعو « مکل هرک وهو لاتقلا مکیلع بتک » : لوق لاتقلا نعو

 . « نوملعت ال متنآو ملعی هللاو مکل رش وهو ایش اوبحت نأ یسعو « مکل ریخ

 الو ضيحملا ىف ءاسنلا اولرتعاف يذآ وه : لق ضيحملا نع كنولأسيو ١ : ضيحملا نعو

 بحبو نيباوتلا بحي هللا نإ . هللا مكرمآ ثيح نم نهوتاف نرهطت اذإف « نرهطي یتح نهوبرقت
 . «نيرهطتملا

 نآ مكل لح الو . ناسحإب حيرست وأ فورعمب كاسمإف ناترم قالطلا » : قالطلا نعو

 الف هللا دودح يقي الإ محفح نإف « هللا دودح |يقي الأ افاخب نأ الإ اًعیش نهومتیتآ اغ اوذخأت

 مه كئلوأف هللا دودح دعتي نمو « اهودتعت الف هللا دودح كلت . هب تدتفا یف (هیلع حانج

 . «نوملاظلا

 ممر دنع مهرج مهلف ةينالعو ارس راهنلاو ليللاب مملاومأ نوقفني نيذلا » : قافنإلا نعو
 : « نونزحي مه الو مهيلع فوخ الو

 نم ناطيشلا هطبختي ىذلا موقي اك الإ نوموقي ال ابرلا نولكأي نيذلا » : ابرلا نعو
 هءاج نمف . ابرلا مرحو عيبلا هللا لحأو « ابرلا لثم عيبلا انإ : اولاق مآب كلذ «سلملا

 اهيف مه رانلا باحصأ كئلوأف داع نمو . هللا ىلإ هرمآو فلس ام هلف ىهتناف هبر نم ةظعوم
 . تاعيرشتلاو تاہيظنتلاو تاهيجوتلا لك یف اذکهو . . اذکهو «نودلاخ

 انثحب اهبعوتسي نأ نم لوطأو رثكأ ىهف « ليصفتلاب ةروسلا تاعوضوم عبتتن نل اننإ انلق
 . . قايسلا ىف عضاوملا ضعب دنع تافقو فقن اننكلو . . لمجملا اذه

 مكيلع لوسرلا نوكيو سانلا ىلع ءادهش اونوكتل اًطسو ةمأ مكاناعج كلذكو »

 . (اًديهش

 اإ ! بسحف اهتاذ دودح ىف الو « بسحف اعاذل شيعت نأ ةفلكم تسيل ةمألا هذه نإ

 . ةيرشبلا ةدايق ىه ىرخآ ةمهمب ةفلكم
 . . « سانلا ىلع ءادهش اونوكتل »
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 امعاذل شيعت ىتلا ةيداعلا ممألا ريغ تافصاوم اه نوكت نأ ىغبني ةدئارلا ةدئاقلا ةمألاو

 ! بسحعف اتاذ دودح یفو « بسحف

 ٠ . . . اًطسو ةمأ مكانلعج كلذكو »

 وه طسولاف . ةريثك ىناعم لمحت ةرم لوأ نآرقلا اذهب نيبطاخملا برعلا ةغل ىف طسولاو

 نيب طسوتملا وه طسولاو . ىوتسملا وه طسولاو . لدتعملا وه طسولاو . لضفألا

 . . فارطألا

 . سانلا ىلع ةديهش نوكتل « ةدئارلا ةدئاقلا ةمألا كلت ىف ترفوت ىناعملا هذه لكو

 . ؟طسوتلا ١ ىلع نيعملا وه ىمالسإلا هانعمب نزاوتلاو . . « نزاوتلا » ىه مالسإلا ةعيبطف

 ةتحب ةيناحور الو مويلا ةرصاعم لا ةيلهاحل ا ةيداك ةتحب ةيدام ال ةمألا هذه تناك مٹ نمو

 لامشإ ىلاتلابو « هبلاطم لامهإو هبيذعتو هريقحتو دسحجلا تبكب حورلا رهطت ىتلا تايلهاحجلاك

 . ضرالا ةرابع لامهإو اهلك ايندلا ةايلا

 الو حورلاو ةداملا نيب ام لصتو . حورلا نم بناجو ةداملا نم بناجب ذحأت ةمآ ىه انإ

 قالغإو رحآألا وحمب الإ هدوجو امهدحأ قتقحي ال <« عارصلاو ماصخلا فقوم ىف اهلعجت

 ! هيلإ ليبسلا

 ةدابع لمعلا لعبت« ةطيسب « ةنزاومب » « دحاو قايس ىف ةرحآلاو ايندلل لمعت ةمأو

 هللا نع لزعمب ال « ةديقعلاو هللا لظ ىف ضزألا ةراعب موقتف ! كلذك لمع ةدابعلاو

 ! تقولا تاذ ىف ةرحآلا حالصو ايندلا حااصل دبعتلا رثاعشب موقتو «ةديقعلاو

 مكاحلا رخآلا ىلع امهدحأ ىغطي الف ةمألا ةطلسو مكاحلا ةطلس نيب نزاوت اهتسایس یف

 . رمالا ىلول حصنلاو ركنا نع ىهنلاو فورعم لاب رمألا امه ةمألاو فورعما ىف ةعاطلاو ممسلا هل

 ىف مراخم او مناخملا نيبو « عومجملا حلاصمو ةيدرفلا ةيكلملا نيب نزاوت اهداصتقا ىف

 . عمتجملا

 ةعاملا ىخطت الو « ةعامإلا مطحيف درفلا ىغطي الف ةعامجلاو درفلا نيب نزاوت اهعامتجا ىف

 . درفلا مطحتف

 نيبو <« ةرمدم تاوهش بلقنتف طباض الب ةيرطفلا عفاودلا قالطإ نيب نزاوت اهتيبرت یف

 تاوهشلا قلطنم طبضت « طباوض ١ ميقتف . ةينابهرلاب ةايحلا ليطعتو عفاودلا هذه تېک

 . . اهعبنم نم اهتبكت نآ نود اهارججم فظنتو

 ركنتف ىداملا وأ ىلقعلا ملعلا اهيغطي الف « نايإلا ١ و « ملعلا ١ نيب نزاوت اهرکف یف
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 لکل لاج ناک اٹیح دھتجنو بقنتو برجتو ملعتت نأ یحولاب اہناےیإ اھعنمی الو . یحولا

 لب « مويلا ةيلهاجك ةديقعلا عم عارص ريغ ىف ىركلا ةيملعلا اهتكرح تماقأ كلذلو .كاذ

 ملعلا بلط » : ملسو هيلع هللا ىلص - لوسرلا ىدهب ةيدتهم « اهنم ةقثبنمو ةديقعلا لظ ىف

 . . (ةضيرف
 نم ىنعم لكبو « ةايحلا تالاجم نم لاج لك ىف « اًطسو » ةمألا هذه تناك اذكهو

 . . ةيرشبلا لكل ةدئاقلا نوكتل . . طسولا ىناعم

 . .ماودلا ىلع مهقبست ىهو اهءارو نوثهلب « ةلفاقلا ليذ ىف مهسفن نوملسملا دج مويلاو

 لب « هل هللا مهلهأ ىذلا ةدايقلا ناكم اودقفف مهنيد ميلاعت نع اولخت مهأل .. معن

 ! مہاوذ دودح یف یتح مهدوجو تاموقم اودقف
 .. نيدلا اذه اودوعي نأ الإ اهب هللا مهدعو ىتلا ةميركلا ةايحلا ىلإ ممه ليبس الو

 ىتح موقب ام ریغی ال هللا نإ » . . لاحلا ریغتی ذئدنع . . هنوشیعیو هنوقبطیو . . هنومهفتی
 .“« ہهسفنأب ام اوریغی
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 رخآلا مويلاو هللاب نمآ نم بلا نكلو برغم او قرشملا لبق مكهوجو اولوت نأ بلا سيل ١
 نباو نيكاسملاو ىماتيلاو ىبرقلا ىوذ هبح ىلع لالا ىتآو « نييبنلاو باتكلاو ةكقالملاو
 اودهاع اذإ مهدهعب نوفوملاو « ةاكزلا ىتآو ةالصلا ماقأو « باقرلا فو نيلئاسلاو ليبسلا
 . «نوقتملا مه كئلوأو اوقدص نيذلا كئلرأ . سأبلا نيحو ءارضلاو ءاسأبلا ىف نيرباصلاو

 . . ناييإلا وه ىذلا « ربلا » ةقيقحل ةنيب لا صرصنلا ىوقأ نم لماش صن

 ! ةدابع نم هذه اهسأبأ اف . . دبعتلا رئاعشل ايلا ءادأ تسيل ةلأسملا نإ

 . ةايحلا عقاو ىب لمع كولسو بلقلا لحاد ةيداقتعا رومأ اهنإ
 . . هللا ليبس ىف قافناو . . نييبنلاو باتكلاو ةكتالملاو رحتلا مويلاو لاب ىروعش ناميإ

 كئلوأ » . . سأبلا نيحو ءارضلاو ءاسأبلا ىف ربصو . . دهعلاب ءافوو . . ةالصلل ةماقإو

 . «نوقنملا مه كئلوأو اوقدص نيذلا

 هللا ىضر رمع هبرض ىذلا كلذك . . عرشخاب اًرهاظت تاماملا ضفخ تسيل ىوقتلا نإ

 ! هللا كتامأ اننيد انيلع ثمآ : هل لاقو ةردلاٻ هنع

 ! هللا باتک اھددح |ےک اذکھ یھ اہنإ

 ۰. ۱1 : دعرلا ةروس ( ) ١
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 مہتالص ىف مه نيذلا « نونمؤملا حلف دق » ! كش الو ىوقتلا نم ةالصلا ىف عوشخل-او

 . ۲ نوعشاحخ

 ىرقتلا ىعدي مث اهرئاس لمہو هل قوری ام اهنم ناسنإلا یقتنی ءازجآ سیل هللا نيد نکلو

 ! نایإلاو

 كش الو « اهاج ىف كش ال « مهعابتألو مهسفنأل ةيحور ةيبرتب نوموقي اًماوقأ كانه نإو

 مهسفنأ ىلع نوركني نح اهتميق امو ؟ اهتیاغ ام نکلو . نايإلا نمو مالسإلا نم انآ ىف

 هللا ةملك نوكتلو < ضرالا ىف للا مكح ةماقإل ىعسلاو ‹ هللا ليبس ىف داهجلا مهربغ ىلعو

 ؟ ايلعلا ىه

 نيد نم نوذخأي مك طبضلاب هددحيل خيراتلا ررصع نم رصع ىأ ىف نيملسلا عقاو نإو

 ضرألا عقاو ىف هب نوشيعيو « لماكتملا لماشلا هانعم نوذخأي ام ردقبف ! نوعدي مکو هللا

 نيدلا هذه نوعطقي ام ردقبو « . ةيملاعلا ةينابرلا مهتلاسرب مهمايقو ضرألا ىف مهنكمت نوكي

 مهشامكنا نوكي كولسلا ىفو رعاشملا ىف لماكلا لماشلا ىنعملا نم مهئاوخ ردقبو « ءازجأ

 . . مۇاضتو

 ٠ نوري ىذا لذلا ىف مويلا مهو

 ىدم نع مهسفنأ اولأسيلو . . لماكتملا لماشلا هللا نيد نم مه نيأ مهسفنأل اورظنيلف

 ! نیملسم اونوکی نال مهقاقحتسا
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 ودع مكل هنإ ناطيشلا تاوطح !وعبتت الو <« ةفاك ملسلا ىف اولخدا اونمآ نيذلا اهيأ اي »

 . ( نیم

 انه وهو .. مالسلا وه ملسلاو . . ةفاك « ملسلا » ىف اولخدي نأ نيملسملل ةوعد اهبإ

 اهلك حاطبصت نيح « سفنلا لخاد ىف لماكلا مالسلا هيف لثمتي ىذلا وه هنأل . . مالسإلا

 . ٠ هللا ىلإ قيرطلا وه . . ةدحإو ةياغو دحاو قيرط ىف اهلك مظنتو ضعب عم اهضعب

 ركذب مهبولق نئمطتو اونمآ نيذلا ١ : دعرلا ةروس هيلإ تراشأ ىذلا « نانئمطالا » هنإ

 . « بولقلا نئمطت هللا ركذب الأ . هللا

 ‹ ةثمطملا سفنلا اهتيأ اي » : رجفلا ةروس اهيلإ تراشأ ىتلا « ةنثمطملا سفنلا ١ انإو

 . «  یتنج یلخداو « یدابع یف یلخداف « ةيضرم ةيضار كبر لإ ىعجرا

 . ۲۷-٠" : رجفلا ةروس ( ۳) , ۲۸ : دعرلا ةروس (۲) ' . ١-۲ : نونمؤملا ةروس ( ) ١
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 راطإ لخاد ىف ةفاك سفنلا ىوضنت نيح الإ ملسلا اذهو نانئمطالا اذه یتأتی الو

 ملستسا دق اهبناوج نم بناج لكو « سفنلا تايئزج نم ةيئزج لك نوكت نيح !مالسإلا
 ! نايإلا راطإ جراخ هبذجو هتشوانم ىلع ةردق ناطيشلل دعي للو . . هلل هلماكب

 . . « سانلا » بطاخي الو انه نينمؤملا بطاح وهف كلذل

 ىف ام ةفاكب <« ةفاك ملسلا ىف اولخدي نأ - دهجلاب ولو - نوعيطتسي نيذلا مه نونمؤملا
 . .كولس نم مهنع ردصي ام ةفاكبو « مآلاو لامآو تاعلطتو رطاوحو رعاشم نم مهسفنآ

 لذب ام قحتست - دهجلا دعب اهيلإ نمؤملا لصي امدنع _ اهنكلو . . ةنيه تسيل ةمهم اإ
 ! ءازاک سیل ءازج اه نإ مث « دهج نم اهیف

 اورشبأو « اونزحت الو اوفاغت الأ ةكئالملا مهيلع لزنتت « اوماقتسا مث هللا انبر اولاق نيذلا نإ
 ىهتشت ام اهيف مكلو . ةرحأالا فو ايندلا ةايحلا ىف مكؤايلوأ نحن . نودعوت متنك ىتلا ةنجلاب
 . «  یحر روفغ نم الز « نوعدت ام اهیف مکلو « مکسفنآ

 ءاسأبلا مهتسم « مكلبق نم اولخ نيذلا لثم مكتأي الو ةنحلا اولخدت نآ متبسح مأ ١
 هلا رصن نإ الآ ؟ هللا رصن یتم : هعم اونمآ نیذلاو لوسرلا لوقی یتح اولزلزو ءارضلاو
 . بيرق

 مهو «انمآ : اولوقي نأ اوكرتي نأ سانلا بسحأ » : نينمؤملا عم هللا ةنس . . ءالتبالا هنإ
 .(نيذاكلا نملعيلو اوقدص نيذلا هللا نملعيلف مهلبق نم نيذلا انتف دلو !؟ نونتفي ال

 ‹ ايندلا ىف نونمؤوملا هاقلي ىذلا باذعلا اذه !؟ دحلا اذه ىلإ « ةحلم ١ ةرورض وه له
 رتو « نونمؤملا هادافتي نأ نكمملا نم ناك امأ ؟ ءاشنإلا ةلوج « ىلوألا ةلوحلا ىف ةصاخو
 ! ؟ مالس یف مہتایح

 ! نينمؤملا هدابع ىلع راب ٌنض ام ريخلا وه كلذ نأ هللا ملع ول

 . . ريبخلا فيطللا وهو « قلخ نم ملعي ىذلا وه هللا نكلو
 الإ هلل درجتت الو « قحلل ميقتست الو « قحا ىلع ميقتست ال سوفنلا نآ هناحبس ملعي هنإ

 ! ءالتبالاب متي ىذلا صيحمتلا كلذ دعب
 ! اهيلإ بطعلا بدو تلهرت تنمأو تملس اذإ ! اذكه ةيرشبلا سفنلا ةعيبط نإ

 دعب زجعيو « دسفيو لهرتي ةفينع تابيردتب مسجلا موقي ال نيحو ! مسجلاك سفنلا نإ

 . "۲ : توہکنحلا ةروس ( ۲ ) ۴ : تلصف ةروس( ) ١
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 ءاهدوعتي نأ لبق ةقاش ىهو - ةقاشلا تابيردتلاب موقي نيحو ! دهجلا طسبأ نع ىتح ليلق

 دهجلا لاتحا ىلع ردقأو . . قشرأو طشنأو فخأ نوكي هنإف - ! اهتقشم تہهذ اهدوعت اذإف
 ! دهل ا هبيصپ نأ نود

 . . دهحلا اهبيصب نأ نود دهجلا لامتحال دعت نأ دبال رومألا مئاظعل دعت ىتلا سوفنلاو

 لوقي نأ دح لإ اتايحأ اهتقشم ىف لصت ىتلا « ةقاشلا تابيردتلا وه كلذ ىلإ قيرطلاو
 . !٠ هللا رصن ىتم ١ ةلرلزلا ةدش نم - هعم نيذلاو لوسرلا

 نوكت مهحاورأ نكلو . . ءالتبالا مهنع عفريو دهجلا مهنع عفريو هدابع ىلع هللا نمي مث
 اهبيصي نأ نود دهجلا لامتحا ىلع ردقأ مهسوفنو . . قشرأو طشنأو فحخأ تحيبصأ دق

 . دهحلا

 ماعطلا وه عاتملا اذه ناك ءاوس . . ايندلا ةايحلا عاتم نم ناسنإلا عاإزتنا وه ءالتبالا نإ مث

 ناك وأ . .ةقومرملا ةناكملا وه ناك وأ . . لهألاو ةريشعلاو لاملاو نكسملاو سبلملاو بارشلاو
 . ةايحلا ىلع نانئمطالاو ةمالسلاو نمألا وه

 دقف اهدقف ول هنأو . . ةايحلا تاموقم ىه رومألا هذه نأ بسحب هنمأ ىف ناسنإلاو

 ! هثایح تاموقم

 ًالضف . . ىربكلا ةنامألا لمحل حلصي ال ! رومألا مئاظعل حلصي ال ةروصلا هذهب وهو
 . . هللا ةملك ءالعإ ليبس ىف داهجلا نع

 . . هتريشعو هلهأو هلامو « هتحارو هنمأ نم علخني نلف هسفنل ناسنإلا كرت ولو

 . . اهضعب وأ اهلك رومألا هذه نم اًعْزن هعزنيف ءالتبالا ىتأيف

 . . ةقشملاب كش نود رمألا ئداب ىف رعشيو

 لب ! هتايح « تاموقم  دقفي أ وهف كلذ عمو « هنم مرح امن مرح دقو « ةنحملا ةرتف رمت مث

 يق قوذتي راصو « لبق نم هرعشتسي نكي م اعط هدوجول رعشتسا دق سكعلا ىلع هنإ
 . . لبق نم اهقوذتي نكي م ةيكولس ًالامعأو رعاشمو

 . . اًقمعو ةباحرو ءارث هتايح تدازو . . لبق ناك امن ىلعأو عفرأ رخآ اًتاسنإ راص دقل

 هنآ لعفلاب برج هنأل ‹ ضرألا عاتم هقرغتسي الف « ةنحملا ءاهتنا دعب نمألل داع اذإف

 . . ناسنإلا ةايح ىف ام لجأ الو عفرأ سيل

 ! ةايحلا بتارم ىصقأ كلتو . . ديهشلا كلذف . . هبر ءاقلل بهذ نإو

 اهمجح لءاضتي وأ ةرحآلا ىسني نأ - ىضرألا عاتملاب عتمتسم وهو -ةضرع ناسنإلا نإ مث

 ! هسحب یف

 . . . ناسنإلا نايك ىف تايسحل اك تايولعمل ا نإ
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 نم ةلئاه ةحاسم - همجح ةلاض ىلع _ كنع بجح دق هدجت كنيع نم كعبصأ برق

 هبجح ناك ام هفلخ ام كل رهظيو « ىعيبطلا همجح ىف كل ٌدْبَي كنع ٌةذعْبَأو . . ءاضفلا

 عاتم هنع بججم هنإف « هب قصتلي ىتح ضرالا عاتم نم ناسنإلا برتقي نيح كلذكو

 ىف اليئض ايغص « هتقيقح ىلع هاري « ةرتف عاتملا اذه نع َدَعبي وأ دعتبي نأ جاتحيو . . ةرحآلا

 . . دلخأو مظعأو عتمأو ربكأ ميعن نم هبجحي ناك ام ىريو « ةقيقحلا

 ۔هدنع- منال سیلو مهبحي هنأل . . نينمؤملا هدابع ىلع ءالتبالا بجوي هللا نإف كلذ لكل

 ! عاتملاب نیریدج ريغ
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 نا یسعو مکل ریخ وھو اًئیش اوھرکت نأ یسعو ‹ مکل ہرک وهو لاتقلا مکیلع بتک )

 .  نوملعت ال متنأو ملعي هللاو « مكل رش وهو اًتيش اوبحت
 . . ةيبرثلا ىف ةيعقاولا مالسإلا ةقيرط اهغإ
 مهرعاشم نم اودرجتي نأ اًضرف مهيلع ضرفي الو ! لاتقلل مههرك مهيلع ركني ال هنإ

 ! ةيرطفلا ةيرشبلا
 وأ عفر نود امطاح ىلع اهكرتي ال « ادبملا ثيح نم ةيرطفلا رعاشملا هذه رقي ذإ هنكلو

 مهعقاو نيب ىبصع دش یف مهعقوي ال یکل مھنم اھرکنتسی ال طقف هنإ . . هیجوت وأ ریهطت
 ةمقلا ىلإ اب دوعصلاو اهريهطتو اهعفر ىلإ ىدؤي اهب اههجوپ هنکلو . هيلع اونوکی نا یغبنی امو
 . .ةبولطملا

 لك سيل هنأ ىلإ مههجوي مث . . مه « هرک ١ هنأ ىلع مهرقي . . لاتقلا رمأب لعف كلذكو

 . . رشلا هيف نوکیف هنوبحي دقو « ریغلا هيف نوکیو هنوهرکب دقف . . ارش نوکی هنوهرکی ءیش

 ىف اه ليثم ال ةمق ىلإ نولصيو . . نيعئاط نوبيجتسيف ىلعأ ىلإ مهبذجم طيخلا اذه نمو
 ! ءادفلإو ةيحضتلا
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 الو سانلا ءائر هلام قفني ىذلاك ىذألاو نملاب مكتاقدص اولطبت ال اونمآ نيذلا اہ ای »

 ال « اًدلص هکرتف لباو هباصأف بارت هيلع ناوفص لثمک هلثمف . رحآلا مويلاو هللاب نمؤي
 مهاومأ نوقفني نيذلا لثمو . نيرفاكلا موقلا ىدہي ال هللا« اوبسك امن ءىش ىلع نوردقي

 نإف « نيفعض اهلكأ تتآف لباو امباصأ ةوبرب ةنج لثمك مهسفنأ نم اًتيبلتو هللا ةاضرم ءاختبا

 . « ريصب نولمعت اب هللاو . لطف لباو اهبصي مل
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 . . ( ةعيبطلا دهاشم ١ هيمسن اب ةريبك ةيانع نآرقلل نإ

 ضرغلا وهو « نوكلا ىف هللا تايآل ىرشبلا سحلا هيجوت ىف طقف اهمدختسي ال وهو

 ٠ ةينف ١ ودبت ىرخآ تالاج ىف اهمدختسي انإ . . ةعيبطلا دهاشم هيف درت ىذلا ىساسألا

 ! ةتحب
 سانلا ءائر قافنإلا امه « نيتيسفن » نيتلاح ليثمتل ةعيبطلا دهاشم مدختسي انه وهو

 . . هللا ةاضرم ءاغتبا قافنإلاو

 نأ ملسملل زوجي له : وأ ؟ نفلاب ةلص مالسإلل له : لاسي نأ دارأ نل سرد كلذ ىئو

 !؟ نفلاب لغشدي
 نفلا ملسملا مدختسي نيحف . . مظعألا ةوعدلا باتك نم ءزج ىربيعتلا لاملا نإ

 هرداغي م مالسإلا قاطن ىف وهف ةوعدلل

 !“'* مالسإلا تامازتلاب مزتلملا فيظنلا نفلا هنكلو
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 : ةروسلا ماتخ ىلإ ىتأن نآلاو
 ال ‹ هلسرو هبتکو هتکئالمو هللاب نمآ لک نونمؤملاو هبر نم هيلا لزنأ امب لوسرلا نمآ »

 . « ريصملا كيلإو انبر كنارفغ انعطأو انعمس : اولاقو « هلسر نم دحأ نيب قرفن

 ؟ ةعتاخلاو حاتتفالا نيب اهبش كانه ىرت الأ

 نوميقيو بيغلاب نونمؤي نيذلا « نيقتملل ىده . هيف بير ال باتكلا كلذ . ملا »

 مه ةرحآلابو كلبق نم لزنأ امو كيلإ لزنأ اهب نونمؤي نيذلاو . نوقفني مهانقزر امو ةالصلا

 .  نونفوي

 ةفالخلل اهلهؤت ىتلا « ةزيمملا ةمألا هذه تاس ىرحأ ةرم صخلي ةروسلا متخم وهو هنإ

 . ضرالا ىف ةدشارلا

 نإ انذحخاؤت ال انبر . تبستكا ام اهيلعو تبسك ام اه اهعسو الإ اًسفن هللا فلكي ال »

 ام انلمحت الو انر « انلبق نم نيذلا ىلع هتلمح امك اًرصإ انيلع لمحت الو انبر « انأطحأ وأ انيسن

 . . « نيرفاكلا موقلا ىلع انرصناف انالوم تن < انجح راو انل رفغاو انع فعاو « هب انل ةقاط ال

 .  تبستکا ام اهیلعو تہسک ام امض ‹ اھعسو الإ اًسْفن هللا فلکی ال »

 )١( رظنا ١ «ىمالسإلا نفلا جهنم .
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 ال انبر : هانعم ءاعدلا نم اًءرج ناك وأ « ةينابر ةقيقح اًينابر اًريرقت اذه ناک ءاوسو

 ىف ىه نيدلا اذه ىف هللا اهضرف ىتلا فيلاكتلا نأ ةقيقحل ريرقت هنإف . . انعسو قوف انفلكت

 . اها تحا نع ةجراخ تسيل يلو « ةيرشبلا سفنلا عسو

 : ليمجلا عماج لا عشاخلا ءاعدلا اذهب اوعدي نأ نونمؤملا ممي مث

 .هدابع هب مهأ ىذلا ءاعدلل هللا باجتسا دقو . . «انآأطخأ وأ انيسن نإ انذخاؤت أل انبر »

 اوهركتسا امو نايسنلاو ًاطخلا ىتمآ نع عضو هللا نإ : ملسو هيلع هللا ىلص - لوسرلا لوقي
 . 7 ( هلو

 ليئارسإ ىن ىلإ ةراشإلاو . . « انلبق نم نيذلا ىلع هتل اك اًرصإ انيلع لمحت الو انبر »

 انهو . . مهفارحناو مهرفك ببسبو تبسلا ىف ماودع ببسب دويقلا مهيلع تضرف نيذلا

 ىلإ نيملسملا هجويل ليئارسإ ىنب نع ثدعت اهوآ ىفف . اهماتخو ةروسلا ءدب نيب قسانتلا ودبي
 ام لثم مهبيصي الآ نينمؤملا ءاعدب ةروسلا متتخن نآلاف . . اهلثم ىف اوعقي ال ىكل مہتافارحنا

 . لبق نم ليئارسإ ىنب باصأ
 , دوجولا ف ةيرشب سفن لك نم یعیبط ءاعد وهو « هب انا ةت ةقاط ال ام اتام الو اتہر

 رم برهتلل سيلو ءالتبألا نم فيفختلل ءاعد وه ابنإ ٠ . رشبلا عسو نع ةجراخ تسيل

 ! فيلكتلا

 لاتق نع نوفكي ال مهن ةروسلا قايس ىف ءاج نيذلا . . « نيرفاكلا موقلا ىلع انرصناف »

 ! نئمؤملا

 . هجام نبا هجرخآ ( ۱)
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 نامع لا روس

 مرجان
 «هيدي نيب امل اًقدصم قحلاب باتكلا كيلع لزن . مويقلا ىحلا وه الإ هّلإ ال هللا . َملإ»

 مه هللا تايأب اورفك نيذلا نإ . ناقرفلا لزنآو سانلل ىده لبق نم « ليجنإلاو ةاروتلا لزنأو
 . ءاسلا ىف الو ضرألا ف ءيش هيلع ىفخب ال هللا نإ . ماقتنا وذ زیزع هللاو « دیدش باذع

 لزنأ ىذلا وه . ميكحلا زيزعلا وه الإ هّلِإ ال ء ءاشي فيك ماحرألا ىف مكروصي ىذلا وه
 ممولق ىف نيذلا امأف « تاهباشتم رخأو باتكلا مأ نه تايكحم تايآ هنم : باتكلا كيلع

 نوخسارلاو . هللا الإ هلیوأت ملعی امو . هلیوأت ءاغتباو ةنتفلا ءاغتبا هنم هباشت ام نوعبتیف غیز

 انبولق غزت ال انبر . بابلألا ولوأ الإ ركذي امو « انبر دنع نم لك « هب انمآ : نولوقي ملعلا ىف

 مويل سانلا عماج كنإ ابر . باهولا تنأ كنإ « ةحر كندل نم انل بهو « انتيده ذإ دعب

 مهدالوأ الو محلاومأ مهنع ىنغت نل اورفك نيذلا نإ . داعيملا فلخي ال هللا نإ . هيف بير ال

 انتاباب اوبذك ‹ مهلبق نم نيذلاو نوعرف لآ بأدك . رانلا دوقو مه كئلوأو اًتيش هللا نم

 ىلإ نورشحتو نوبلغتس : اورفك نيذلل لق . باقعلا ديدش هللاو « ممونذب هللا مهذخأف
 «ةرفاك ىرخأو هللا ليبس ىف لتاقت ةئف : اتفتلا نيتثف ىف ةيآ مكل ناك دق . داهملا سئبو منهج

 . . (راصبالا ىلوأل ةربعل كلذ ىف نإ . ءاشي نم هرصنب ديؤي هللاو « نيعلا ىأر مهيلشم مهنوري
%# % $ 

 عوضومب ةلوغشم « لوطلا ثيح نم نآرقلا روس ثلاث ىهف « امهوط ىلع « ةروسلا هذه
 لكو اهنيدايم لكب - ةكرعملا هذه نإ ! هللا الإ هلإ ال ةكرعم وه « ةياهنلا ىلإ ءدبلا نم دحاو

 سح ىف ةغلاب ةيمهآ تاذ - ىحورلاو اهنم ىداملاو « ىونعملاو اهنم ىسحلا « اهلئاسو
 . هللا الإ هّلإ ال ةقيقحب ًالتما ىذلا «نموملا بلقلل ةبسنلاب هلك دوجولا ةكرعم اإ . مالسإلا

 ةيبوبرلا ةقيقحو ةيهولألا ةقيقح هيف ترقتساو « هللا الإ هّلإ الب رقأ ىذلا بلقلا اذه نإ
 هذه ىري نأ الإ . . ةيواخلا بولقلا رقتست امك رقتسي وأ دهي نأ نكمي ال « ةيدوبعلا ةفيقحو
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 ىف نيرثك ءادعأ هللا الإ هّلإ الل دجاول هنإو . ضرألا ف تنكعتو ترقتسا دق ةينابرلا ةقيقحلا

 « ةيونعملاو ةيسحلا « برحلا لئاسو لكب انوبراحجي ! رقتست ال ىكل امنوبراحجي ٠ ضرألا

 امنوبراحيو « .ةضرغملا ةياعدلاب اوبراحجيو « حالسلاو لالاب اهنوبراحي . ةيحورلاو ةيداملاو

 نع مهتحزحزو اب نينمؤملا ةلزلز ةلواحمب اهنوبراحيو « امهوصأو اهميق ىف كيكشتلاب

 . . اهنع نوعجري اهب نينمؤملا لعل اهنع عوجرلا مث اهعابتاب رهاظتلاب اوب راحيو « مهتديقع

 مالو « اهنوهركي منال . . اهوعبتا الإ برحلا لئاسو نم ةدحاو ةليسو نوكرتي ال اذكهو

 ميديأ نم ةبصتغملا ةطلسلا دادرتسا ىلإ ىعست اهنألو « تقولا تاذ ىف اهيلع اهلهآ نودسحم

 مهو ةفاظنلاو رهطتلا لإ وعدت األو « ىلاعتو هناحبس هللا وهو ىقيقحلا اهبحاص ىلإ اهدرو

 . . اهتبراحتو اهتيهارك ىلإ مهوعدت ةريثك بابسأ ىلإ . . ةفاظنلاو رهطتلا فيلاكت نوهركي
 !؟ هلك اذه ءازإ نمؤملا لعفي اذامف

 ! عوضوملا اذه ىف ةصصختم اهلك ةروسلا هذه نإ

 هذمط مهعفاودو هللا هلإ ال ءادعأ نعو « ايالاتو ةكرعملا ةعيبط نع نمؤملا ثدحت اهغإ

 . .هلك كلذ ءازإ وه هبجاو نعو « هتوعد دضو هدض اهنوذختي ىتلا لئاسولا نعو « ةوادعلا

 ةعساو تالوج هب لوجو . . ةروسلا تايآ لك ىه ةلماك ةيآ ىتئام قرغتسي اصضيفتسم اًتيدح
 ىف داهجلا ىلع اكمل ا عاتملاو ايندلا ىف داهجلا نع دعقملا عاتملا نيب ام . . ةرحلالاو ايندلا نيب ام

 نوهركي نيذلا ةعبرألا ءادعألا مهو نيقفانملاو نيكرشملاو ىراصنلاو دوهيلا نيب ام . . ةرحلآلا

 ام . . ةميزهلاو رصنلا نيب ام . . حالسلا ةكرعمو لدجلا ةكرعم نيب ام . . هنوبراحيو مالسإلا
 . . هللا ليبس ىف داهشتسالاو ةكرحملا نم رارفلا نيب ام . . رشبلا ةيلوئسمو ردقلاو ءاضقلا نيب

 ىضاملا صصق نيب ام . . هلضف نم هللا مهاتآ اب نيلخابلاو هللا ليبس ىف نيقفنملا نيب ام

 ! ءاسلاإو ضرألا نيب امو . . رضاحلا صصقو
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 «هيدي نيب امل اًقدصم قحلاب باتكلا كيلع لزن . مويقلا ىحلا وه الإ هّلإ ال هللا . ملا »

 مه هللا تايآب اورفك نيذلا نإ . ناقرفلا لزنأو سانلل ىده لبق نم ليجنإلاو ةاروتلا لزنأو
 . « ماقتنا وذ زیزع هللاو < دیدش باذع

 انهف . قورفلا ضعب ظحالن انكلو « ةيكم لا روسلا ضعب ءدب هبناوج ضعب ىف هبشي ءدب
 لبق نم باتكلا نم لزن ام ركذي ةيكملا روسلا ىف ناكو ؛ (هيمساب ليجنألاو ةاروتلا ركذي
 دوهيلا نع ثيدحلا ةبسانمب تاذلاب دوصقم انه ليجنإلاو ةاروتلا ركذو . ليصفت ريغب المج
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 جئاتن انه هيلع بترتت « ىديقعلا » حاتتفالا اذه نإ مث . . مالسإلا نم (يهفقومو ىراصتلاو

 لاحلا ناك اك « طقف ةديقعلا سيسأتل ركذي ال وهف ؛ هللا الإ هّلإ ال ةكرعمب لصتت « ةنيعم

 . .اهيلع بترتتو ةديدجلا ةمألا ةايح ىف ةديقعلاب لصتت رومأل نإ « ةيكملا روسلا ىف

 ىلوأل ةربعل كلذ ىف نإ » : ىلاعت هلوق ىلإ « ةقيقحلا ىف ةروسلا نم لوألا تايآلا نإ

 هلوانتتس ام ىلإ ربشت انه ةمدقملاف . ةروسلل ىسيئرلا عوضوملل فاو صيخلت ىه « راصبألا

 . عوضوملا بلص نم ءزجب ةلصتم اهيف ةراشإ لكو « تاعوضوم نم ةروسلا
 . “ مويقلا ىحلا وه الإ هلإ ال هللا . ملا»

 ىتلاو . هللا الإ هّلإ ال ةيضق . . هلك نآرقلا ىو ةروسلا ىف ةيسيئرلا ةيضقلا ىه كلت
 اب راعشإ ةروسلا حاتتفا ىف اهئيجمف . اهبناوج ىتش نم اهوح رودت اهلك ةروسلا نأ دجنس
 . ليصفتلاب ةروسلا هلوانتت ىذلا عوضوملا ىه

 ىده لبق نم ليجنإلاو ةاروتلا لزنأو هيدي نيب ال اقدصم قحلاب باتكلا كيلع لزن »

 . ٠ . . . ناقرفلا لزنأو سانلل

 ليجنإلاو ةاروتلا لزنأ دق ىذلا وهو . ليجنإلاو ةاروتلل اًقدصم قلاب باتكلا كيلع لزن
 امف . . سانلا ةياده وهو ضرغلا تاذل مويلا ناقرفلا لزني ىذلا وهو « سانلل یده لبق نم

 نأ نوديري مهاب امو « مهعم امل اقدصم لزن ىذلا باتكلاب نونمؤي ال ىراصنلاو دوهيلا لاب

 اهيف ال قدصم وه انيب « ليجنإلاو ةاروتلا دعب اًديدج اًباتك لزني نأ هناحبس هللا ىلع اورکنی

 اًديدج اباتک لزنپ نا یلاعتو هناحبس هللا ىلع ضرتعی نآ رشب قح نم سیل هنآ ىلع اضف

 . ءاشي نیح

 . حيضوتو ليصفتب اهئانثأ ىف ركذي انإو < ةروسلا حاتتفا ىف ةحارص ركذي ال هلك اذه نإ

 سوءر ركذي (نأك . . ةلاد ةراشإ ىه ةروسلا حاتتفا ىف ةدراولا ةراشإللا ن نيبن نأ ديرن انكلو

 . دعب يف ليصفتلاو حرشلاب اهوانتيل ةروسلا ةمدقم ىف اهلك تاعوضوملا

 : ابراحتو « هللا الإ هلإ ال » ضراعت ىتلا ةثلاثلا ةئفلا ركذ ءیجب مث

 . ٠ ماقتنا وذ زيزع هللاو « ديدش باذع مه هللا تايآب اورفک نیذلا نإ »

 انآ ىا ءا نيراحلما < هللا الإ هّلإ الل نيضراعملا لك عقاولا ىف لمشت « اورفك نيذلا ١ و

 یکرشم فصو یف درت  احالطصا ۔ اھنکلو ‹ نیقفانملاو نیکرشملاو یراصنلاو دوهیلا لمشت

 . اه اعفأب وأ ةصاخل ا اهثاسأب ىرحألا تاغفلا ءىجتو « دعب اوملسأ دق اونوكي مل نيذلا ةكم

 . . مهوانتيس لصفملا ثيدحلا نأ ىنعت ةروسلا ةمدقم ىف اورفك نيذلا ىلإ ةراشإلا هذهو
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 نع ثيدحلا ىف قايسلا لسرتسي « ماقتنا وذ زيزع هللاإو ١ : ديدهتلا اذه حضي داو

 : ةيسيئرلا ةروسلا ةيضق « ةيهولألا
 ماحزألا ف مكروصي ىذلا وه . ءامسلا ىف الو ضزألا ىف ءيش هيلع ىفخب ال هللا نإ »

 . « ميكحلا زيزعلا وه الإ هّلإ ال « ءاشي فيك
 هيلع یفخب ال - هناحبس - هنآ مهنلعی ٤ مهرفك ءاقل مهنم مقتنيس هللا نأب مهددهب ذإ وهف

 ال ءم ميلعلا وهو . ءامسلا ىف الو ضزآلا ىف ءيش هيلع ىفخ ال هنأل مشاعأ نم ءيٿ

 ماحرأ ىف رشبلا روصي ىذلا وهف . . ماحرألا ىف ةنجأ اوناك ذنم لب ةنهارلا ةظحللا هذه ذنم

 رركيو « وه الإ لإ ال » : ةروسلا ىف ةيسيئرلا ةيضقلا ررقي ىرخأ ةرمو . . ءاشي فيك معاهم
 نآرقلا یف درت میکحو . میکح هنأب هفصو هيلا افاضم . یوق . . زیزع هنأب هناحبس هلل هفصو
 . قايسلل بسانم امهالكو . محلا نم ميكحو « ةمكحلا نم ميكح : اهيينعمب

 امأف . تاهباشتم رخآو باتكلا مأ نه تايكحم تايآ هنم باتكلا كيلع لزنأ ىذلا وه »

 الإ هلیوأت ملعي امو . هليوأت ءاغتباو ةنتفلا ءاغتبا هنم هباشت ام نوعبتيف غيز مهولق ف نيذلا

 .« بابلألا ولوأ الإ ركذيامو « انبر دنع نم لك « هب انمآ نولوقي ملعلا ف نوخسارلإو . هللا

 ةلصتملا ىه « تاك تايآ هنم باتكلا اذه كيلع لزنآ - هناحبس ميكحلا زيزعلا - وه

 ةيعامتجالاو ةيسايسلا تاميظنتلاو ةيعرشلا ماكحألاب ةلصتملاو . . هللا الإ هلإ ال ةقيقحب
 روسلا لئاوأ ىف ةدوجوملا فرحألاك تاهباشتم رخأو . . ةيوبرتلاو ةيقللاو ةيداصتقالاو
 ةقرفلا مه ءالؤهو . . « غيز ممولق ىف نيذلا » امأف . خلا . . شرعلا ىلع ءاوتسالا ةقيقحو

 صخلم ىف انه مهركذ ءىجم « نوقفانملا مهو « اهيبراحو هللا الإ هلإ ال ىضراعم نم ةعبارلا
 ثيدحلا لوانتتس ةروسلا نأ ىلإ ةراشإ مهركذ ءيجيو . . مهلعفب اهنإو مهمساب اال ةروسلا
 اله « غيز مهبولق ف نيذلا » ام . . نيكرشمل او ىراصنلاو دوهيلا لواننتس امك ايصفت مهنع
 امو . . « ةنتفلا ءاغتبا » مهتديقع ىف نينمؤملا ككشب ًدايوأت اهولوؤيل تاہباشتملا هذه نوعبتتيف

 ااميإ هلل نوملسيو بيغلاب نونمؤي نيذلا ملعيل الإ امه زنأ امو . هللا الإ ىقيقحلا اهليوأت ملعي
 ىف ىأ « ملعلا ىف نوخسارلا » امأ . ةنتفلل ةدام اهنوذختيف ممولق غيزت نيذلاو « اًقيدصتو
 لزنآ ىذلا هللاف « ابر دنع نم لک » هللا دنع نم تآ هنأل « هب انمآ ۱ : نولوقیف نامیإلا
 كلذك مهف « هللا دنع نم تآ هنأل مكحلاب اونمآ اكو « هباشتملا لزنأ ىذلا وه مكحللا

 ركذي امو ) . هدنع نم ءى ام لكب نونمؤي ىذلا « ردصملا تاذ نم هنأل هباشتملاب نولمؤي

 هذهو . نونمؤيف ةقيقلا نوركذي نيذلا مه ةحتفتملا رئاصبلا باحصأف . . « بابلألا ىلوأ الإ
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 ‹ رشابملا هللا باطخ نم نوكت ابرو « ملعلا ىف نيخسارلا مالكل اًرارمتسا نوكت ابر ةرابعلا
 ارارمتسا نوکت نآ حجارلا ناک نِإو . هذه وا هذه نوکت نأ - لبق نم انرکذ اک ۔ یوتسیو

 : ثیدحلا یف نولسرتسیف كلذ دعب نودوعي مہنإف ‹« مهمالكل

 انبر . باهولا تنأ كنإ ةحر كندل نم انل بهو < انتيده ذإ دعب انبولق غزت ال انبر »
 . (داعيلا فلج ال هللا نإ . هيف بير ال مويل سانلا عماج كنإ

 مهيلع هلضف متي نأو « نيقفانم ا كئلوأك ممبولق غيزي الأ هيلإ نوعرضتبو هللا نوعدي مهإ

 هنإف ًالضفو هنم ةنم تباثلا ناميإلا اذهب مهمحري نأو « ناميإلا ىلع مهتبشيف مهاده ذإ دعب

 هللا مرك ىلإ علطت هيف « باهولا تنأ كنإ ةحر كندل نم انل بهو ١ : ريبعتلاو . . باهو

 معنملا مرك عم بسانتت ةلماش ةعساو نوكت نأو . .ةمحرلا هذه ممم بهي نآ غباسلا

 . (باهولإ»

 مويلا اذهب خسارلا مهناميإ نونلعي منإ « . . . هيف بير ال مويل سانلا عماج كنإ انبر ١
 كلذ ىف مهب هللا ةحر بلطل ًاهؤم رارقإلا اذه نومدقي انأكو « سانلا هيف عمجي ىذلا

 . ٠ داعيلا فلخب ال هللا نإ » ام مهدعو ىتلا ةنحلا ميعنب مهيلع ماعنإلاو ءمويلا

 ىذلا ميعنلا ةبسانمبو « هيف بير ال ىذلا عمجلا موي ةبسانمب اورفك نيذلا ىلإ دوعي مث

 : نونمۆملا هلاتي

 دوقو مه كئلوأو . اًتيش هللا نم مهدالوأ الو محلاومأ مهنع ىنغت نل اورفك نيذلا نإ »

 هللاو « ميبونذب هللا مهذخأف انتاياب اوبذك : مهلبق نم نيذلاو نوعرف لآ بأدك . راتلا

 . « باقعلا ديدش

 : اولاقو » | هللا باذع نم مهيمحت امغونظي مهدالوآو مماومأب اطاب ازازتعا نوزتعي مهنإ
 ىنغت نل مهدالوأو مملاومآ نإ مم لوقي انهف "' «! نيبذعمب نحن امو اًالوأو ًالاومأ رثكأ نحن

 مش مسرب مث . هدنع مهرظتني ىذلا مهربصم نيبو مهني لوحت نلو « اًتيش هللا نم مهنع
 ران نإ الو « منهج ىف نوبذعيس منإ لوقي ال هنإ « ! رانلا دوقو مه كئلوأو » ةلؤم ةروص

 روصتي نيح رعاشملاو . كلتو ةروصلا هذه عقوتي نأ نكمي لاينلاف . . مهقرحتس منهج
 ! ىحلا دوقولا اذه مهتلت ىهو رانلا ناسنإلا

 مه یلوأف ‹ مهریصم نوفرعی مهو . . هلبق نمو نوعرف نم یوق اوسیل مہنأب مهددہ مث
 . . رصملا كلذب اورتعي نأ

 . ٠ داهملا سئبو منهج ىلإ نورشحتو « نوباغتس اورفك نيذلل لق »

 , ۵ :ًابسةروس( ۱ )
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 تشتناو ! دحأ ىف نيملسملا ةميزه كش الو مهبجعأ نيذلا دوهيلل هجوم انه باطخلاو

 ىلص - لوسرلل اولاق دق اوناکو . اھلقثآو اھبتک دق ردب یف قحاسلا رصنلا ناک یتلا مھسوفن

 . برحلاب مه ةربخ ال شيرق نم لاجر ضعب ىلع ترصتنا كنأ كنرغي ال : ملسو هيلع هللا
 نأ  ملسو هيلع هللا ىلص - لوسرلل لوقي انهف ! سانلا نحن انآ ملعت اًدغ اناقلت نيح اإ

 رمأ نم ناك اب مهركذيو « منهج ىلإ ةمايقلا موي نورشحب مث « نوبلغيس مهأب مهرذني

 اوناك نيذلا رافكلا ىلع « ةلق مهو ذئموي نيملسملا رصت ىذلا هللا نأو « ردب ىف نيكرشملا

 ديؤي ىذلا وه « ةقيقحلا ىف مهفاعضأ ةثالث اوناك مه عم مهيلثم نيملسملا رظن ىف نودبي
 ةكرعملا ىلوتي ىذلا وه هللا مادام « رصنلا ىف مه عمطم الف اًدِإو « رافكلا قحميو نينمؤملا

 ! كانه وأ انه نم رشبلا سيلو « اهرئاصم ررقيو
 مهيلثم مهنوري « ةرفاك ىرخأو هللا ليبس ىف لتاقت ةئف « اتقتلا نيتف ىف ةيآ مكل ناك دق »

 . « راصبألا ىلوأل ةربعل كلذ ىف نإ « ءاشي نم هرصنب ديؤي هللإو « نيعلا ىأر

 نع مهدصت ىتلا « مهرفك عفاود نع ثدحتي هنإف ةرفاكلا ةئفلا نع ثدحتي ذإو
 : نايل

 ةضفلاو بهذلا نم ةرطنقملا ريطانقلاو نينبلاو ءاسنلا نم تاوهشلا بح سانلل نيز »
 . « بألا نسح هدنع هللاو « ايندلا ةايحلا عاتم كلذ . ثرحلاو ماعنألاو ةموسملا ليغلاو

 نأ نوريو . . دح ريخب ايندلا ةايحلا عاتم نوديري . . مالسإلا نع مهداعتبا رس وه اذه

 ! عاتملا كلذ نم مهمرحيس مالسإلا

 « . . تاوهشلا بح سانلل نيز »

 ساللل تنيز : لوقي ال وهف . ناسنإلا نايك ىف تاوهشلا هذه قمعتب حوم ريبعتلاو

 سفنلا ىلإ ةببغع تاوهشلاو « . . تاوهشلا بح سانلل نيز » : لوقي لب « تاوهشلا

 . . قايعألا ىف لغاو بح نذإ وهف « كلذك بحل ا اذه نيز اذإف ءاهتاذب
 ةضفلاو بهذلا نم ةرطنقملا ريطانقلاو نينبلاو ءاسنلا نم . . » : تاوهشلا كلت ددعي مث

 . « . . ثرحلإو ماعنألاو ةموسملا ليخلاو

 عفاودلا » لك وأ . . سفنلا ىلإ ةببحملا تاوهشلا لك قايسلا اذه ىف عمي لعفلاب هنإ

 . سانلل ةنيزم انآ نلعي مث . ناسنإلا ىف « ةيرطفلا

 . . ارثك رظنلا فقوتسي انه لوهجملل لعفلا ءانبو

 . . مهاعأ ناطيشلا ممن نيز- ىرخآ عضاوم ىف لوقي اک - لوقی ال هنإ
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 ةيالا تلزنف ليق « ! انل اهتنيز ذإ براي نآلاو » : ةبآلا هذه تلزن ال رمع انديس لاق دقو

 . «؟ مكلذ نم ريخب مكشبنؤآ : لق » : ةيلاقلا

 ةقيمع تاوهشلا هذه نأ : ناسنإلل ةبسنلاب « ةعقاو ةقيقح » هذه نأ هيف كش ال ام هنإ

 . هقاعأ ىف ةلغاو « هسح ىف

 -اهيف عدوأ ىذلا وهو ‹ ةيرشبلا ةرطفلا هذه قلاخ وه هللا نأ كلذك هيف كش ال او

 . . ةقافد ةعفاد ةيوق اهلعجو « ةيرطفلا عفاودلا هذه _اهديري ةمكحخ

 الإ ةرايعلا هذهب دحأ فلك امو . اتراعب هفلكو « ضأألا ىف ةفيلخ ناسنإلا لعج هللا نإ

 نيب نم ىه - امتوق لكب - عفاودلا هذه نإو . . ريغ امتراعل دحأ لما امو « ناسنإلا
 « ءاشنإالو جاتنإال هعفدت ىتلا ىهف . ضرالا ةراعب مايقلل ناسنإلا اهب لهآ ىتلا تالهؤملا

 نود ةريثك باعص تدعقل اوقو ةيرطفلا عفاودلا هذه قمع الولو . عينصتللو ريمعتللو

 قيض قاطنو « ضرألا نم قيض قاطن ىف اًروصع اهلك هتايح ىقبلو ٠ ضرألا ةرامعو ناسنإلا
 . ةايلا نم

 . . ناسنإلا نايك ىف ةرقلا هذهب عفاودلا هذه نوكت نأ ايلع ةمكحل ناك دقف نذإو

 لمعت اهعدي م . ةيوقلا عفاودلا كلت ةرطفلا عدوأ ىذلا « ميكحلا ميلعلا هللا نكلو

 انإو . . هرمدتو ناسنإلا بطعت فوسف اهدحو تلمع نإ اأ هناحبس ملعي هللاو . . اهدحو

 عفاودلا نأ اك كلذك ةيرطف طباوضلا هذه لعجو « اهقالطنا طبضت طباوض اهعم لعج

 ىف ةيولعلا ةخفنلا نم اهبستكا ىتلا ةيعاولا ةديرملا ناسنإلا ةوقب ةموكح اهلعجو . ةيرطف

 نم هيف تخفنو هتيوس اذإف « نيط نم اًرشب قلاخ ىئنإ ةكئالملل كبر لاق ذإ :  نيطلا ةضبق

 نم حلف دق « اهاوقتو اهروجف اهممأف اهاوس امو سفنو ٠ « نیدجاس هل اوعقف « یحور
 .” «اهاسد نم باح دقو « اهاکز

 نيب نزاوتلا ةلاح فو . ةيرطف طباوضو ةيرطف عفاود ىلع لمتشم هترطفب نذإ ناسنإلاف

 عفاودلا بلغت نيح امأ . « ميوقت نسحأ ىف » هللا هقلح (ك نوکی ناسنإلا نإف كلتو هذه

 انقلخ دقل ١ : « نيلفاس لفسأ » ناستإلا بلقني انهف ةرمدم تاوهش ىلإ بلقنتف ةيرطفلا

 . « . . . اونمآ نيذلا الإ « نيلفاس لفسأ هانددر مث « ميوقت نسحأ ىف ناسنإلا

 دحلأ نع دئاز ردقب تاوهشلا هذه نييزت : ناطيشلا هيف لمعي ىذلا لاجملا وه اذهو

 الب قلطنت نأ تاوهشلل ىنستيف اهتضبق فحت ىتح « اهريدختو لمعلا نع طباوضلا ليذختو

 ! طباض

 )١ ( ص ةروس :  . ۷۲-۷١سمشلا ةروس۷ : (۲)-٠١ . ) )۳نيتلا ةروس : ٤ .
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 ! تقولا تاذ ىف اعم نيينعملل عستيل لوهجملل اينبم « نيز » لعفلا ىتأي انه نمو

 امتروص فو .. هللا دنع نم ةنيزم ىه « هللا دودحب ةمزتلملا ةيعيبطلا اهتروص ىفف

 . ناطيشلا دنع نم ةنيزم ىه « هللا دودحب ةمرتلملا ريغ « ةشحافلا

 ىفني ال اذه ناك نإ و « ناميإلا نع سانلا دصت انه اہنأل « ىناثلا ینعملا ىلإ انه حيملتلاو

 ءايندلا ةايحلا عاتم اذه نإ طقف لوقي كلذل . - هنع هللا ىضر- رمع همهف ىذلا لوألا ىنعملا

 : هنم ريخ وهام هدنع هللا نإ طقف لوقي لب « مذلا عضوم ىف ايندلا ةايحلا عاتم عضي نأ نود

 ؟مكلذ نم ريخب مكئبنؤأ : لق . بالا نسح هدنع هللاو « ايندلا ةايحلا عاتم كلذ . . »

 نم ناوضرو ةرهطم جاوزأو اهيف نيدلاخ راهنألا اهتحت نم ىرجت تانج مہبر دنع اوقتا نيذلل

 .رانلا باذع انقو « انبونذ انل رفغاف « انمآ اننإ انبر : نولوقي نيذلا دابعلاب ربصب هللاو « هللا

 . « راحسألاب نيرفغتسملاو نيقفنملاو نيتناقلاو نيقداصلاو نيرباصلا
 نايغطل جالع دجوي أل هنأ ملعي « قلخ نم ملعيو قلخ ىذلا « ريبخلا فيطللا هللا نإ

 ! ةرحآلاب نايإلا الإ ناسنإللا نايك ىلع تاوهشلا

 الو « باسح الو ثعب الو « اهدحو ايندلا ةايحلا ىه سانلا سح ىف ةايحل ا نوكت |نيحف

 ‹ دودحملا رمعلا اذه ةصرف . دوعت نلف تعاض نإ ةدحاو ةصرف نذإ ىهف « توملا دعب ةايح

 اوالمي نأ مهيلع متحلا نمف نذإو ! دوعي ال یضقني موی لکو . . موي دعب اموی یضقني یذلا
 !ةدودحملا ةدحاولا ةصرفلا كلت بهذت نأ لبق ميديأ قوط ىف عاتملا نم ردق ربكأب ةظحل لك

 بلاكتلا مهب ىدؤيو «رحآلا مويلاب نمؤت ال ىتلا ةيلهاجلا ىف عاتملا ىلع سانلا بلاكتي كلذلو

 . . عارصلا ىلإ
 ' « دغني ال دلاخ عاتمو « نيقتملل مئاد ميعنبو « رحنآلا مويلاب ناميإ كانه نوكي نيح امآ

 لقثلا كلذ حبصي الف ‹ ناسنإلا سح ىف ىضرألا عاتملا نزو فيو « ةوهشلا ةدح فخ انهف

 هنم اوفتكي نأ ذئدنع نوعيطتسيو ! نيطلاب اوقصلي ىتح ضرألا ىلإ سانلا لقثي ىذلا قهرملا
 نيح رثكأ هنم اوففختي نأ نوعيطتسي لب . هدودحب اومزتلیو هللا هحابآ یذلا لوقعملا ردقلاب

 . . حابملا ميعنلا نم ىتح ناسنأإلا مرحيف « داهجلا ىلإ عاد وعدي

 ريخب مكئبنؤآ : لق » : سانلا ىلع تاوهشلا بح ةبلغ ررق امدعب انه لوقي وهف كلذل

 عاتم نم نوذخأي نيذلا « نيقتملل هللا هدعأ ىذلا ذاحألا ميعنلا ضرعي مث « ؟ مكلذ نم

 دئازلا عاتملا نع نوعنتميو « هللا دودح هتددح ىذلا لالحلا رهاطلا حابملا بيصنلاب ايندلا

 : دودحلا كلت ىلع
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 ةرهطم جاوزأو « اهيف نيدلاحخ رامنآألا اهتحت نم ىرجت تانج مهبر دنع اوقتا نيذلل »

 . هللا نم ناوضرو

 تاوهش نم الدب ةرهطم جاوزأو . لئازلا بهاذلا ميعنلا اذه نم الدب ةدلاخ تانج

 : ىفصأو فشأو « لجو هلك كلذ نم مهأو .. تامرحملاب قلعتت ىتلا ةسندلا سنجل ا

 حورلاو . . هعاتم دسجللف !؟ ناوضرلا كلذ نم ربكأ ميعن ىأو . . « هللا نم ناوضروال

 . ناوضرلا اهعاتم

 باذع انقو انبونذ انل رفغاف « انمآ اننإ انبر : نولوقي نيذلا دابعلاب ربصب هللاو .

 . (رانلا

 مه مإ . محلاعأو محاوحأب ميلع « ةنجلا مهلخديس نيذلا ءالؤه هدابعب ريصب هللا نإ
 انل رفغاف» : هترفغم ىلإ نوعلطتي مث « هللاب مغاهيإب نورقيف « انما اننإ انبر » : نولوقي نيذلا
 . ٠ رانلا باذع انقو » : راللا باذع نم نورجتسيو «انبونذ

 اولاق مآ درجمل ناوضرلاو دولخلا مهحنميو ةنحلا مهلخدي ال هدابعب ريصبلا هللا نكلو

 :نولمعي ةضايفلا ةيناميإلا رعاشملا هذه عم مأل انإو . . كلذ

 . « راحسألاب نيرفغتسملاو نيقفنملاو نيتناقلاو نيقداصلاو نيرباصلا »

 اهرهطتو اهتيفافشو اهامجب اهيلإ بولقلا بذجت ةروص « نينمؤملل ةفيفش ةروصل اهنإو

 . اهعافتراو

 مهكولسو ةينايإلا مهرعاشمب مهسفنأ اولهأ دقف . . اًمح هللا ناوضر نوقحتسي ءالؤه
 . ناوضرلا كلذ ىنايإلا

 مثآلا كرشلا ىلع نورصيو ؛ نونمؤب ال مناف مت ةاوهش مهيلع تبلغ نيذلا كئلوأ امأ

 : ةيهولألا ةقيقح د إ نلعي كلذل . نوهمعي ةلفغ ىف مهو

 زيزعلا وه الإ هلإ ال « طسقلاب تاق ملعلا ولوأو ةكئالملاو وه الإ هّلإ ال هلأ هللا دهش »

 . ٠ميكحلا

 ؟ هللا نم ةداهش ربكأ ءيش ىأو . ىلاعتو هناحبس « هتاذ هللا اهب دهش ةقيقح ابنإ
 كئلوأ لك . . هلوسرو هللاب اونمآ نيذلا « رشبلا نم ملعلا ولوأو ‹ نودهشي كلذك ةكئالماو

 طسقلاب هلك نوكلا اذه ميقي . . طسقلاب [ئاق وه الإ هّلإ ال دحاو هّلإ هناحبس هنأ نودهشي

 . قحاب ةمايقلا موي مايع ىلع سانلا بساحي وهو . قحاب باتكلا لزن كلذلو . قحلاو
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 «مهتيابع ىف اوضميلف الأ ؟ ملعلا ىلوأو ةكئالمل او هللا نم ةداهشلا هذه دعب مهل ىقب اذايف

 : اًئيش هللا كلم نم اورخي نلف

 . « ميكحلا زيزعلا وه الإ هّلإ ال . . »

 . . قحلا ريغب نيلداجملا كئلوأ نم دحأ هبلغي ال زيزع ىوق وهف

 لثم ةعبارلا ةرملا ىه هذه نو « وه الإ هّلإ ال » : هلوق ةدحاولا ةيالا ىف ررك هنأ ظحالنو

 ‹ ةيضقلا هذمه ىوصقلا ةيمهألاب راعشإ كلذ ىو . اهلئاوأ ىف لازن ام نحنو « ةروسلا ءدب

 نيهراكلا بناج نم ةرئادلا ةكرعملا روحو « اهلك ةروسلا روم ىه ىتلا « ةيهولألا ةيضق

 . نيضراعملاو

 ‹ نايإلا ليبس نع دصلل مهعفدت ىتلا مهعفاود نعو نيكرشملا قيرف نع ثدحت ذإو
 ‹ نيضراعملاو نيهراكلا نم ىرخأ ةقرف نع كلذك ثدحتي وهف « كرشلا ىلع رارصإلاو

 ۰ . دوهيلا مه كئلوأ

 مهءاج ام دعب نم الإ باتكلا اوتو نيذلا فلتخا امو . مالسإلا هللا دنع نيدلا نإ »

 : لقف كوجاح نإف . باسحلا عيرس هللا نإف هللا تاياب رفكي نمو . مهنيب اًيغب ملعلا

 اوملسأ نإف ؟ متملسأآ : نييمألاو باتكلا اوتوآ نيذلل لقو « نعبتا نمو هلل ىهجو تملسأ

 تاياب نورفكي نيذلا نإ . دابعلاب ريصب هللاو « غالبلا كيلع امنإف اولوت نإو « اودتها دقف

 باذعب مهرشبف سانلا نم طسقلاب نورمأي نيذلا نولتقيو قح ريخب نييبنلا نولتقيو هللا
 نيذلا ىلإ رت لأ . نيرصان نم مه امو ةرحآلاو ايندلا ىف ممامعأ تطبح نيذلا كئلوأ . ميلآ

 مهو مهنم قيرف ىلوتي مث مهنيب مكحيل هللا باتك ىلإ نوعدي باتكلا نم اًبيصن اوتوأ
 اوناک ام مهنید یف مهزغو ! تادودعم اًمايأ الإ رانلا انسمت نل : اولاق مہاب كلذ . نوضرعم

 ال مهو تبسک ام سفن لک تیفوو « هيف بیر ال مویل مهانعمج اذإ فیکف . نورتفی
 . « ؟نوملظي

 . « مالسإلا هللا دنع نيدلا نإ »

 ىبن لكو . . ملسو هيلع هللا لص -دمح ىلإ مدآ ندل نم اًعيج ءايبنألا نيد وه مالسإلاو
 ىنعم اه راص دق مالسإلا ةظفل نكلو .. هلل هجولا مالسإ ىنعمب ٠ مالسإلا ىلإ اعد

 ضراعتی ال ینعم وهو . هعم نیذلاو - ملسو هيلع هللا ىلص - دمحم نيد وه « یحالطصا
 ةثعب دعب نآلا - مالسإلا نيد ىلع نيذلا نإ هانعم امنأك . هل صيصخت هنكلو قباسلا ىنعملا عم

 مهريغ نود اهلك ضزألا ىف مهدحو لوسرلا اذهب نونمؤملا مه - ملسو هيلع هللا ىلص - دمحم
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 « نیملسم اوناک حون عابتأف . نیملسم - هتقو یف - لوسر لک عابتآ ناک دقو . سانلا نم

 اوناك مالسلا هيلع ميهاربإ عابتأو « نيملسم اوناك بيعشو طولو حلاصو دوه عابتأو
 ةثعب دعب  نآلا امآ . نيملسم مالسلا هيلع ىسيعو ىسوم عابتأ ناك كلذكو «نيملسم

 هيلع هللا لص - دمحم اهب ثعب ىتلا ةلاسرلا هذه وه مالسإلاف- ملسو هيلع هللا ىلص -لوسرلا

 . . لوسرلا اذه عابتأ مه نوملسملاو « ملسو

 نإ : دحإو نآ ىف نيينعم نع ربعي « مالسإلا هللا دنع نيدلا نإ » : قايسلا لوقي نيحف

 هوعيطيو « هلل مههوجو سائلا ملسي نأ وه ةعاسلا موقت نأ ىلإ مدآ قتلخ ذنم هللا دنع نيدلا

 ‹ نآرقلاب لسرملا « ريحألا لوسرلا اذه عابتا وه نآلا مالسإلا نإو . هدنع نم لزنأ ام اوعبتيو

 . . تالاسرلاو لسرلل اتاخو هيدي نيب ال اًقدصم

 . " . . مهنيب اًيعب ملعلا مهءاج ام دعب نم الإ باتكلا اوتوأ نيذلا فلتخا امو . . »

 مالسلا هيلع یسیعو یسوم نإ مث . . هدعب یتأی نم عابتاب هموق یصوأ دق لوسر لک نإ

 . هروهظ دنع هعابتاب (هموق ارمآو - ملسو هيلع هللا للص - لوسرلا ثعبمب |هموق ًابنا دق
 بوتكم وه امو « مهيبن رمأ نم نوملعي ام قيقحت مهءاج ال . . « ملعلا مهءاج ١ ملف

 يهيلوسر اوعيطي نأ اوبأو قيرطلا نع اوفلاخ ىنعمب « اوفلتخا ليجنإلاو ةاروتلا ىف مهدنع

 ضفرب ءاوس مالسإلا نم اوجرخف « ملسو هيلع هللا ىلص - دمح عابتاب ىسیعو یسوم

 ةبجاو هتعاطف « هللا دنع نم لسرم وهو « ملسو هيلع هللا ىلص - لوسرلا نيد ىف لوخدلا
 هللا دنع نيدلا نإ ١ : هلوقب مدق كلذلو .. مهلسر رمأل مهتفلاخمب وأ « رابتعالا اذهب

 ام قيقحن مهءاج ام دعب مالسإلا قيرط نع اوفلاخ باتكلا لهآ نإ هلوقب ىنثو « مالسإلا

 نذإ اذهف . . ميلسلا طخبلل ازواجتو اًتايغطو « مهنيب اًيغب » نيقباسلا لسرلا رمأ نم نوملعي

 ىذلا غيزلا نيقفانملا عفادو < تاوهشلا بح وه نيكرشلا عفاد ناك (ک رفکلا ىلإ مھعفاد وه

 نم اًنول لمحت اهنكلو ء اًعيمج ممل ةبسلاب ةياهنلا ىف ةبراقتم بابسأ ىهو . . مهبولق ىف

 . . قيرف لكل ةبسلاب صصختلا
 . «باسحلا عيرس هللا نإف هللا تايآب رفکی نمو . .

 عيرس هللا نإف ١ « باتكلا لهأ مهيف اب « اًيِج قرفلا هذه نم هللا تايآب رفکی نم
 ةرحآلا ىف وأ ايندلا ىف باسحلا اذه نوكي نأ ىوتسي هنأ ىلإ لبق نم انرشأ دقو . « باسحلا

 . نیلاحلا الک یف عیرس وهف

 .!باسحلا عیرس وهو همکځ بقعم ال مکجب هللاو» : لاعت هلوق نع ثیدحلا دنع دعرلا ةروس عجار ( ۱)
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 : نييمألاو باتكلا اوتوآ نيذلل لقو . نعبتا نمو هلل ىهجو تملسآ : لقف كوجاح نإف »

 . «دابعلاب ربصب هللاو . غالبلا كيلع (منإف اولوت نإو « اودتها دقف اوملسأ نإف ؟ متملسأآ

 تقرلا كلذ ىف باتكلا له نم - ملسو هيلع هللا لص - لوسرلا نوُجاحي اوناك نيذلاو

 هجوو « ةروسلا سفن ىف كلذ دعب نوجاحم اوءاج دق ىراصنلا ناك نإو . دوهيلا مه اوناك
 . . دوهيلا ىلع هب در ام هبشي اب مهيلع دري نأ - ملسو هيلع هللا ىلص -لوسرلا

 نأ هجوي- ملسو هيلع هللا ىلص -لوسرلا اذ وه اهف . هلل هجولا مالسإ : مالسإلا وه هللا دنع

 نمو انأ امأف . . « نعبتا نمو هلل ىهجو تملسأ » باتكلا لهأ نم هنوجاحي نيذلل لوقي

 ؟ متملسأآ ؟ متنآ مکفقوم امف ‹ انملسآ دقف ینعبتا

 . ٠ . . اودتها دقف اوملسأ نإف ؟ متملسأآ : نييمألاو باتكلا اوتوأ نيذلل : لقو »

 نوضفري نيذلا « ةكم ىكرشمو باتكلا لهأ : اًعيج نيقيرفلل لماش انه باطخلاو
 ءاودتها دقف - مهفقاوم نم انیأر ام دعب دیعب لاہتحا اذهو -اوملسأ نإف ؟ متملسأآ : مالسإلا

 . . نایرلا اوبسکو

 . . « غالبلا كيلع |منإف اولوت نإو
 (نإ-كلمي ىذلا وه هدحو هللاف كلذ كلمت تنأ الو « سانلا ةيادهب اًفلكم تسل كنإ

 : هللا ىلإ كلذ دعب قلخلا رمأو . لعفلاب هكلمت ىذلا اذهو « غالبلاب فلكم تنآ

 . . مهاوحأ نم ملعي اهب مهبساجيو مهسوفن فام ملعب . . « دابعلاب ريصب هللاو »
 : مهب ريصب هللا نأ قايسلا ررقي نيذلا « دابعلا كئلوأ نم قيرف لاح اذهو

 طسقلاب نورمأپ نيذلا نولتقيو قح ريغب نييبنلا نولتقيو هللا تايآب نورفكي نيذلا نإ »
 مه امو ةرخآلاو ايندلا ىف مهامعأ تطبح نيذلا كئلوأ . ميلأ باذعب مهرشف « سانلا نم

 . « نیرصان نم
 اوُمَسُي نأ مزلي ال ثيحب راهتشالا نم هذه محلاعأ نإ !؟ دوهيلا ريغ كئلوأ نكي نمو

 خيرات یف لجس دوسأ باحصآ مہنإ ! مه نم َمَّلْعْيل مم اعأل ةراشإلا ىفكت انإو < مهئاسأب
 له - قح رغب نييبنلا نولتقيو « هللا تايآب نورفكي ! ءايبنأو لسر اهيلإ لسرأ ىتلا ممألا
 ىدهلاب سانلل لسرملا ىبنلاف « كلذ مهلمع عيظفتل ريبعتلا امنإ !؟ قحب ىبن لتقي نأ نكمي
 ةيرشب سفن قح ىف ىغبني ال كلذ نإ لب « لتقلاب ريكفتلا هيلإ هجتي نأ نكمي نم رخآ وه
 لدعلاب رمأي سانلا نم ماق نم لك لب « ءايبنألا لتقب نوفتكي الو ۔ !؟ یبنب فیکف ةيداع
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 نأل ال ! هلك مهخيرات لالح لوألا مهودع وه لدعلا نأل « ميدي ىلع لتقلا هريصم ناك

 مدطصت ةحاجل ا ةيمارجإلا مهتاوهش نأل نكلو - مهملظي نأ لدعلل اشاحو - مهملظي لدعلا

 نوهركيف « سانلاو ءايبنألاو لسرلا نم لدعلاو قحلا ىلإ نوعدي نمبو « لدعلاو قحاب اثاد
 ىتم اًعيج مولتقيف سانلا نم لدعلا ىلإ ةاعدلاو ءايبنألاو لسرلا نم نومقتنيو « هلك اذه

 ! كلذل ةحئاسلا ةصرفلا اودجو

 . ٠ ميلآ باذعب مهرشہف . .

 ءايبنألا ةلتف نم رثكأو « هللا تاياب رفكي نم رثكأ ميلألا باذعلا قحتسي نمو

 !؟سانلاو

 . « نيرصان نم مهن امو ةرحلآلاو ايندلا ف محلامعأ تطبح نيذلا كئلوأ »

 نم ىوغللا اهلصأ نكلو . . ةبولطملا ةجيتنلاب تأت ملو تقفحخأ ىنعمب مهامعأ تطبح

 اعم نيئيش نع ظفللا ربعي كلذلو . تتامف تخفتناف اًمومسم اًبشع تلك ىأ ةبادلا تطبح

 ةياهنلا ىف اهقافخإ مث « ةحجان اأك تقولا نم ةرتفل محابعأ خافتنا : تقولا تاذ ىف

 . اهاعسم نالطپو

 . . نيرصان نم مه امو ةرحآلاو ايندلا ف ممن اعأ تطبح كئلوأف

 كلذ ىلإو . كش الو ةروصلا هذه نم ءانئنسا رضاحلا تقولا ف دوهيلا عقاو ودبيسو

 لبحو هللا نم لبحب الإ اوفقث انيأ ةلذلا مهيلع تبرض » : [ ۱١١ ةيآ ] دعب اميف ةروسلا ربشت
 . اهنيح ىف هللا ءاش نإ اهنع ثدحتنسو « . . سائلا نم

 ىلوتي مث مهنيب مكحيل هللا باتك ىلإ نوعدي باتكلا نم اًبيصن اوتوأ نيذلا ىلإ رت ملأ ١

 . (؟ نوضرعم مهو مهنم قیرف

 هللا باتک لإ نوعدی نیح اوضرعب ن مهنم اًموھفم ناک برف باتک یوذ ریغ اوناک ولو
 نم هبفو « هللا دنع نم الزنم باتكلا مادام مهنم كلذ لوبقم ريغ ناك نإو « مهنيب مكحيل

 - ةاروتلا وهو - لبق نم باتكلا نم اًبيصن اوتوأ دقو ءالؤه لاب اف . . كلذ تبثي ام تانيبلا

 نإ ؟اتجافم الو مهيلع اًبيرغ رمألا دعب لو « ىحولاب هلسر ىلع ابتک لزني هللا ن اوفرعو

 قايسلا بُجعي كلذل . . راكنتسالا ىلإ ىعدأو نييمألا ضارعإ نم بجعأ نوكي مهضارعإ
 ۰ . « .. . رت ملأ : هلوقب مهنم

 « باتكلا نم اًبيصن » ةار وتلا ىمسي قايسلا نإ .. ىرحأ ةظحالم دنع فقن مث

 . . هللا باتك ) نآرقلا ىمسيو

 را



 انيتآ ذإو» : ةرقبلا ةروس ىف لبق نم مهل لاق دقو . كش الو هللا باتك ىه ةلزنم ا - ةاروتلاو

 ذئموي اہنأل «باتکلا» یه تناک اھتقو اھنکلو “' « نودتہت مکلعل ناقرفلاو باتکلا یسوم

 . نيا كلذ ىتح هللا باتك نم لزنأ ىذلا ردقلا ىهو . .ءايسلا نم دمتعملا باتكلا ىه

 هنأل « « هللا باتك » وه نآرقلا حبصأأ دقف « لزنملا هللا باتك متو نآرقلا لزنأ ام دعب امأف

 باتكلا كيلإ انلزنأو » : ةدئاملا ةروس ىف لاق اك هيلع نميهملاو باتكلا نم لزن ال قدصملا وه

 .نم اًبيصن» ةاروتلا تحبصأو «  هيلع اًتميهمو باتكلا نم هيدي نيب امل اقدصم قحلاب
 . ( باتكلا

 كلذ . . « باتكلا نم اًبيصن » دوهيلا دنع ام ةيمست ىف اتيعم ىنعم حمليل ناسنإلا نإ مث

 ديري |نأكف - اهفيرحت نع رظنلا فرصب - ةاروتلا نم مهدي ىف ايب زازتعالا وديدش دوهيلا نآ

 تاذ ةمألا مهدحو مه مآ نومعزي ثيح « اذه لطابلا مهزازتعا نم نماطي نأ قايسلا

 ىفام نإ محل لوقيف . . « نييمألا ١ وأ « نييمألا » مهريغ نومسيو . . ضرألا لك ىف باتكلا

 ىذلا نارقلا اذه وه لماشلا لماكلا « باتكلا » انإ ! « باتكلا نم اًبيصن » لإ سيل مميديآ

 . . نوضرعيف مهنيب مكحيل هيلإ نوَعْذِي
 لخدي ةجذاسلا تاكحضملا نم مك نكلو « كحضم جذاس ببس هنإ !؟ نوضرعي اذالو

 ! امتانوکم نم ا٤زج حبصیو ممآألا نایک یف

 اوناك ام مهنيد ىف مهرغو !! تادودعم اًمايآ الإ رانلا انسمت نل : اولاق ماب كلذ »

 . ( !نورتفي

 ! هربغ باتك تاذ ةمآ ضرألا ىف سيل ىذىلا .. للدملا . . راتخملا هللا بعش مهغإ

 نورمأي نيذلا اولتقيو « قح ريغب نييبنلا اولتقيو « هللا تابآب اورفكي نأ ممه نإف مث نمو

 ىلع مهاني ال مث . . مالسإلا ىف لوخدلا اوضفريو « هللا ءايبنأ اوبذكيو « سانلا نم طسقلاب
 ال ىذلا دلاخلا ميعنلا اوثريل اهدعب نوجرخي !! تادودعم اًمايأ رانلا مهسمت نآ الإ هلك كلذ

 ! وزي

 نأ دیریو « هلسرېو هب رفکی نم نأ ررق دق هللا نإف . . كش الو ةكحضم ةجاذس ىهو

 نيذلا نإ » : اهيف الاخ منهج هؤازجف <« ضعبو مهضعب مهنيب وأ « هلسر نيبو هنيب قرفي

 ضعبب رفکنو ضعبب نمؤن نولوقیو هلسرو هللا نیب اوقرفی نأ نودیریو هلسرو هللاب نورفکی

 . 0 : ةرقبلا ةروس ( 1 )

 . 6۸ : ةدئاملا ةروس ( ۲ )
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 اباذع نيرفاكلل اندتعأو « اًقح نورفاكلا مه كئلوأ « ًاليبس كلذ نيب اوذختي نأ نوديريو
 . «اًتیھم

 تادودعم مايأل - اًدماع- هسفن ضرعي ىذلا اذ نم ! نومعزي اک تادودعم اًمایآ اھبھو

 لهأ دشأب ىتؤي » : !؟ ضزألا ميعن لك ناسنإلا ىسنت رانلا ىف ةدحاولا ةسمخلاو رانلا نم

 : لوقي ؟ طق ءاقش تيأر له : هل لاقي مث ميعنلا ىف ةسمغ سمغيف ةمايقلا موي ءاقش ضزألا

 له : هل لاقي مث رانلا ىف ةسمغ سمغيف ةمايقلا موي |ميعن ضزألا لهأ دشأب ىتؤيو ! براي ال

 ىذلا اذ نمف . مالسلاو ةالصلا هيلع لاق اك وأ « ! براي ال : لوقي : طق يعن تيأر

 ةدحاولا ةسمغلا تناك اذإ « قالطإلا ىلع نمث ىأ ءاقل رانلا ىف ماال اًدماع هسفن ضرعي

 !؟ لوما اذ اهيف

 . (؟نوملظی ال مهو تبسک ام سفن لک تیفوو « هيف بیر ال مویل مهانعمج اذإ فیکف »

 هقيطي ال ىذلا نيهملا باذعلا ىه امنإ . . تادودعم اًمايأ تسيل اهنأ نوملعيس ذئموپ

 ! قالطإلا ىلع دحأ
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 نم زعتو « ءاشت نمم كلملا عزثتو « ءاشت نم كلملا ىتؤت كلملا كلام مهللا : لق »

 جلوتو ‹ راهنلا ىف ليللا جلوت . ريدق ءيش لك ىلع كنإ ريخلا كديب . ءاشت نم لذتو ءاشت

 ريغب ءاشت نم قزرتو « ّيحلا نم تيملا جرو « تيملا نم ىحلا جرختو « ليللا ىف راهنلا
 . (باسح

 نع ثدحتي ناك اهلبقف ! هناعطقت انأك قايسلا طسو ىف نايتأت ةديقعلا تايآ نم ناتیآ

 لعفي نمو « نينمؤملا نود نم ءايلوأ نيرفاكلا نولمؤملا ذختي ال » : دعب نم ءىجبو « دوهيلا
 ءدعب امو لبق ام نيب ةلصلا امف « . . . ةاقت مهنم اوقتت نأ الإ « ءيش ىف هللا نم سيلف كلذ

 !؟ كاذو اذه نيتضرتعملا نيتيألا ةلص امو

 اك « قالطإلا ىلع لصاف ريغب رمتسم قايسلا نأو « اذج ةقيمع ةلص كانه نأ ةقيقحلا

 . . نيتيالا حرش نم نیبتنس

 ! ءاعد ةروص ىف عقاو ريرقت -تئش نإ وأ « عقاو ريرقت ةروص ىف ءاعد نيتبآلا نإ
 نم زعتو « ءاشت نمم كلملا عزنتو <« ءاشت نم كلملا ىتؤت ٠ كلملا كلام مهللا : لق »

 . « . . ءأشت نم لذتو ءاشت

 )١ ( ءاسنلا ةروس : ۱١١-٠١١ . ) ) ۲دهزلا باتک یف هجام نبا هجرخآ .
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 دعب نيتيالا نكلو . ىلاعتو هناحبس هلل ءادن یهو مهللا » ةملكب ردصم هنأل ءاعد هنإ

 : ىنابرلا عقاولا اذه ريرقت لالخ اتمضتم ءاعد نالمحت انإ « اًرشابم ءاعد نالمحت ال كلذ

 زعيو « ءاشي نم هعزنيو ءاشي نم كلملا ىتؤي ىذلا « كلملا كلام وه ىلاعتو هناحبس هللا نأ

 ىف ليللا جلوي یذلاو « ریدق ءيش لک ىلع وهو ريحا هديب یذلاو « ءاشي نم لذيو ءاشي نم

 ءاشي نم قزريو ىحلا نم تيملا جرخيو تيملا نم ىحلا جرخبو « ليللا ىف راهنلا جلويو راهنلا

 انتآ . .كيرش نود كدحو هكلمتو اذه لك كلمت ىذلا هللا اي : لوقي |ينأك . . باسح ريغب

 . باسح رغب انقزراو « ربا نم كديب ام انتآو « انلذت الو انزعأو « انم هعزنت الو كلما

 ء دوهيلا لاح فصو دعب ىتأي - ةينابر ةقيقح ررقت ىتلا ةروصلا هذه - ءاعدلا اذهو

 : لرقي ءاعدلا نأكف « مهنم فالختسالاو دهعلا بحس تبجوتسا ىتلا مهاعأ فصوو

 انتيتاو ٠ ضرألا ف مهتللذأو « هولعف ام ىلع ءازج دوهيلا نم كلملا تعز نم اي ٠ بر اي
 ىلع كنإ كتزعب انزعأو « انم نيكمتلاو دهعلا عزنت ال مهللا « ضرألا ىف انل تنكمو دهعلا

 . ریدق ءيش لک

 . هلبق قايسلا نييو عشاخلا ءاعدلا اذه نيب ةقيئولا ةلصلا ىه هذهر

 رر نیو ۽ امی ام ل نم لقت نا لبق اعدل ام ع تاققان

 هللا لال هبلق عشخ نآ نود هب رمي نأ ناسنإلا كلمي ال اًدج عشاخ ءاعد هنإ

 . . لذملا زعملا هناحبس «هتمظعو

 مايتهالل ةراثإ رومألا ربكأ نم « دي ىلإ دي نم اه اقثناو « ضألا ىف ةزعلاو كلا ةيلمع نإ

 نازيم ىف موی لک نورظنیف . . ةيموي نوكت داكت ةعباتم امنوعباتي مهو .. رشبلا ةايح ىف
 سانلا سوفن ىف بثت رومألا دشأ نمو . سمألاب هيلع ناک ام ىلع وه مآ ریغت له :یوقلا

 تلقتناف توه دق ةزعو « يغ كلم سسأتو « لاز دق كلم اذإف اوحصي نأ مهرعاشم ازهو
 : هریغ زع اہناکم ماقو «لذ ىلإ

 سمي ىذلا عشاخلا ءاعدلا اذه نآرقلا عقوي « رثأتلا ديدشلا « ساسحلا رثولا اذه ىلعو

 : ارشابم اسم امارثأتو ةيرشبلا تاماهتها
 ءاشت نم زعتو ءاشت نمم كلملا عرنتو ءاشت نم كلما ىتؤت : كلما كلام مهللا : لق »

 . ءاشت نم لڏو

 اهلك ثادحألا هذه عئاصلا وه ىذلا « كلما كلاب اًطبر ىرشبلا بلقلا طبرتف
 اشكو « ىسن ناك نإ- ىرشبلا بلقلا ركذت « كلملا كلام ١ : ءدبلا اذهو « ء ديري ال لاعفلا
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 نم ثدحت ال ثادحأالا نإ . سائلا ةايح ىف ثادحآلا كرحت ىتلا ةيقيقحلا ةوقلاب - ىسني ام

 ثادحألا ريسفت مهتلفغ ىف اهيلإ سانلا لكي ىتلا ةرهاظلا بابسألل الو « اماذ ءاقلت

 . ديريامل لاعفلا « كلملا كلام نم ةدارإب ثدحت نإ . . اهتكرحو

 ىرجيو ضزألا ىف ارج ننس هلل نوكت نآ ىفني الو « بابسألا دجوت نأ كلذ ىفني الو
 مهثحو ننسلا هذه مه نيب دق - هدابعب هنم ةمحر - هناحبس هللا نأ ىفني الو « ثادحلالا اب

 لک . . دحأ لجأ نم فلختت الو اًدحأ یباحت ال یتلا اھتیمتح یف اوعقی الیکل اھریدت ىلع

 نوكلا ثادحأ ى ريحألاو لوألا عجرملا ن هلك كلذ دعب ىقبي نكلو . . دوجومو دراو اذه

 , . هللا هديري ام الإ نوكلا ىف ثدحم الو . . هتئيشمو هللا ةدارإ وه اهلك

 رتولا اذه نمو « ةروصلا هذه ىلع كلما كلاب ىرشبلا بلقلا نآرقلا طبرب نيحو

 تاوامسلا ىف ةوق ىأ ىلإ ال . . هدحو هللا ىلإ علطتي نأ ههجوي امنإف « رثأتلا ديدشلا ساسحل ا
 وه اذهف « ... كلملا كلام مهللا : لق » : ءادنلا اذهب ادبي كلذل . . هللا ربغ ضرألاو

 وه هنأل . .هاوس ىلإ ال هيلإ بولقلا علطنت ىذلا اذهو « ىعدي ىذلا اذهو « ىداني ىذلا

 « هرغل وأ هسفنل اذه نم اًئيش ءاش نمف . . لذيو زعي ىذلا وهو هعزنيو كلملا ىتؤي ىذلا

 . هاوس نود هدحو كلملا كلام ىلإ علطتيلف [ هودعل لذلاو هسفنل ةزعلا]

 ! بابسألاب ذخأي الآ اذه ىعم سیلو
 « بابسألاب ذخأي ل نإ هللا رمأب ًداماع نوكي نلو . . فالتحالا مامت ةفلتخم ةيضق هذه
 هب نوبهرت ليخلا طابر نمو ةوق نم متعطتسا ام ممه اودعأو » : كلذب هرمأي ىذلا وه هللا نأل

 ,Ve . مكودعو هللا ودع

 ال هللا ريغ اًدحآ نأل . . هللا ريغل علطتي الو « هللا ريغل نكري الآ وه طقف دوصقملا نإ

 ءلمعيف . . لذلا ىطعي وأ ةزعلا ىطعي وأ كلملا عزني وآ كلملا ىتؤي وأ « ثادحألا عنصي

 "امس لإ علي الو هدحو هللا لإ طع مث ٠ هللا مأ اك باساب خاو

 . « ريدق ءيش لك ىلع كنإ إ رخلا كديب .

 هنأل . . ريدق ءيش لك ىلع وه ىذلا ىلإ هجوتيلف « ‹ ريحا عاونأ ا ادا مق

 . . بولطملا رخلا ىطعي نآ كلمي ىذلا هناحبس هدحسو وه

 نم تيما جرختو « تيملا نم حلا جرختو « ليللا ىف راهنلا جلوتو راهنلا ىف ليللا جلوت »

 . (باسح ریغب ءاشت نم قزرتو « حلا

 )١( لافنألا ةروس : ٠“
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 نمم هعزنيو ءاشي نم كلملا ىتؤي ىذلا كلملا كلام وهف . . ةينابرلا ةردقلا تايآ اهنإ

 ‹ ليللا ىف راهنلا جاليإو راهنلا ىف ليللا جاليإ ىف هتردق ىرت ىذلا رداقلا وهو . .ءاشي

 ‹ ةكرحلاو ومللا ىلع اه ةردق ال ىتلا ةرذبلا نم تابنلا جرخي اك تيملا نم ّيحلا جارخإو
 ‹ ةيحلا هتانوكمو اهلك هايالخ تومتف ىحلا نئاكلا توم ةلاح ىف ْيحلا نم تيملا جارخإو

 . . ءاشي اک ءاشي نمل قزرلا طسبو

 هذه ربدتی الف ةداعلاو فلإلا ريثأتب اًدلبتم اهيلع سحلا رمي « ةردقلا تايآ اإ معن

 كرديو ةلماكلا اهتنحش ىقلتيل « اهيلإ قايسلا هتفليف « ةقحلا اهتلالد اهيطعي الو تايآلا
 . .اهتلالد

 ! تاذلاب عضوملا اذه ىف ةراتخن تاي اهنإ . . نكلو

 كلما اهلخاد ىف بعوتست ىتلا ىهو ! ثادحألا ةكرح اهتاذ ىه راهنلاو ليللا ةكرحف

 نم ةي درم تسيل ىهف ! حوري ىذلا زعلاو ىتأي ىذلا زعلاو « حوري ىذلا كلملاو ىتأي ىذلا
 ةردقلا دي هب كسمت ىذلا « ثادحألا لبحب طابترالا ةديدشلا ةيآلا اهنكلو « ةردقلا تايآ

 . ليللا ىف راهنلا جولوو راهنلا ىف ليللا جولو ءانثأ ف ثادحألا هب كرحتف « ةيهإلا

 نم زعلا جورخل براقمو كلذك زاوم طخ وهف ّيحلا نم تيلا جورخو تيم لا نم يحل ا جورخ
 ءازجألا ةحالتم اهلك ةروصلاف .. هئيجو كلملا باهذو « زعلا نم لذلا جورخو لذلا

 . ناولّلاو طوطخلا ةقسانتم

 . ٩ باسح رغب ءاشت نم قزرتو ۔ . ۸

 ‹ قزر كلملاف . . ءاسك الو اًماعط الو الام هلك سيل قزرلاو . . قزرلا ىلإ علطت نمف

 دحأل هجوتي الو . . هللا ىلإ هعلطتب هجوتيلف هلک اذه نم ءيش ىلإ علطت نمف . . قزر زعلاو
 . هاوس

 راطقأ كلمي ىذلا عشاخلا ءاعدلا اذه نيب ةلصلاب انسسحا وأ « انمهف نآلا . العل

 ! هدعب ءیچغ ام نيبو ‹ سفنلا

 ىف هللا نم سيلف كلذ لعفي نمو « نينمؤملا نود نم ءايلوأ نيرفاكلا نونمؤملا ذختي ال ١

 . « ريصملا هللا ىلإو هسفن هللا مكرذحيو ةاقت مهنم اوقتت ت نآ الإ ۔ءیش

 . هاوس دحأ نم ةرعلا بلطي ال ء هللاب طابترالل ىرشبلا بلقلا هجري ءاعدلا نإ

 مهدنع نوغبت نينمؤملا نود نم ءايلوأ نيرفاكلا اوذختت ال : نينمؤملل قايسلا لوقي نآلاو

 ! هاوس دحأ اهحنمي الو « هللا اهحنميو « هللا دنع ةزعلاف . . ةزعلا
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 !؟ قايسلا ةلص نآلا تنيبت له

 نب هللا دبع ناكو . . ةزعلا مهدنع ىغتبن نولوقي « دوهيلا ىلإ نوئجلي اوناك نيقفانملا نإ

 كلذ اوعنصي نأ نينمؤملا رذحجي قايسلاف . دوهيلا عم هتالاصتا كلذب رربي نيقفانلا سأر يأ

 ءاج اذإف . . ذاحألا رثؤملا عشاخلا ءاعدلا كلذب هيجوتلا اذه مدقيو . نوقفانلا هعنصي ىذلا

 ‹« كرحتت رعاشملاو هب لعفني نادجولاو « ةرارحب ىنعملا اذہب ضبني بلقلاو ءاج هيجوتلا

 ةلعفنملا ةضبانلا ةيحلا ةمدقتلا هذه ريغب هيجوتلا ءىجم نم ةباجتسالا ىلإ ىعدأ كلذ نوكيف

 . ةرثأعملا

 دقف - ةديقعلا سيسأتل ءيجن ال ةيندملا روسلا ىف ةيديقعلا تاهيجوتلا تراص اذكهو

 ةيداصتقاو ةيسايس تاهيجوت اهنم قثبنيل - ريكذتلا بناجب  ءيجت الإ - تدطوتو تسسأت

 مودأ نوكتو « تبثأو خسرأ نوكتف « بناوجلا هذه لك ىف تاميظنت اهيلع ماقتو « ةيعامتجاو

 . یقبأو
 : لوقي لب ! هللا نود نم ءايلوأ نيرفاكلا نونمؤملا ذختي ال : لوقي ال قايسلا نكلو

 . . (نينمؤملا نود نم ءايلوأ نيرفاكلا نونمؤملا ذختي ال »

 ! نييئعملا نيب ضراعت الو

 مهفصو « ضعبل مهضعب مهؤالو نوكي نيح « نينمؤملل هدنع نم ةزعلا حنمي هللا نإف

 ةزعلل مهلهؤي ام كلذف « ءايلوأ نينمؤملا نونمؤملا ذختي نيحف . . ةطبارتم مهبولقو « اكسأمتم

 نيرفاكلا نونمؤملا ذختي نيح امآ " « نينمؤمللو هلوسرلو ةزعلا هللو » : لوقي هللاو « ةينابرلا

 نينمؤملل اهحنمي ىتلا ةينابرلا ةزعلا كلذب نوقحتسي ال مهنإف نينمؤملا نود نم ءايلوأ

 . . هرمأ ىلع نيميقتسللا
 . ةاقت مهنم اوقتت نأ الإ . . »

 رارسآ فشك اشاحو « بلقلا ءالو اشاح « مهرش هب نوقتت ام اوعنصت نأ نکمی ذئدنعف

 تسيلو . . ءالو انإ ةيقت تسيل هذهف ! نينمؤملا دض مهعم رصانتلا اشاحو « مه نيملسملا

 ! ةبحو ليم اهنإ ةمزأ ريرمت

 ىضرمر ءافعضلل نيزي ةلرهسب ناطيشلا هلم ذفني نأ نكمي- ةاقتلا باب - بابلا اذه نألو ٠

 : ةرشابم اهدعب لاق هللا ءادعأ ىلإ اونكري نأ بولقلا

 . (رصملا هللا ىلإو . هسفن هللا مكرذحيو

 )١ ( نوقفانملا ةروس : ۸ .
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 ةالاوم ىهو - ةريبكلا هذه اولهستستو « ةأكت بابلا اذه اوذختت نأ ايندلا ىف مكرذحي

 نأ اوبسحت الف « ايندلا ىف متلعف ام ىلع مكيزاجيف « ريصملا هيلإ نأ مكرذنيو - هللا ءادعأ

 باذع نم اوجنت مث - سانلا نيعداغ وأ مكسفنأ نيعداخ _ ضرألا ىف ةريبكلا هذه اوبكترت

 . ةرحلالا ف هللا

 ىف امو تاواسلا ىف ام ملعيو . هللا هملعي هودبت وأ مکرودص یف ام اوفخت نإ : لق »
 تلمع امو اًرضح ريخ نم تلمع ام سفن لک دجت مو . ريدق ءيش لک ىلع هللاو . ضرألا

 . « . . دابعلاب فوءر هللاو « هسفن هللا مكرذحجيو . اًديعب اًدمأ هنيو اهنيب نأ ول دوت ءوس نم
 ىف امو تاواسلا ىف ام ملعيو . هللا هملعي هودبت وأ مكرودص ىف ام اوفخت نإ : لق »

 تلمع امو ارضع ریخ نم تلمع ام سفن لک دجت موی . ریدق ءیش لک ىلع هللاو . ضرألا
 . « . . دابعلاب فوءر هللاو ‹ هسفن هللا مکرذحيو . اًديعب ادم هنیبو اهنیپ نآ ول دوت ءوس نم

 . . ريذحتلا ىف رارمتسا

 . « هللا هملعي هودبت وأ مكرودص یف ام اوفخت نإ : لق »

 . هنودبت وأ سانلا نع هنوفخت امن اًنيش هللا نع اوفخت نأ نوعيطتست مكن اوبسحت الف
 اهتيمهأب رعشپ امن . . ءايلوأ نيرفاكلا ذاا ىهو « اماذ ةطقنلا لوح لصتم ثيدحلاو

 مينابكن ىف نوملسملا يأ مف . نيملسملا ةايح ف ىوصقلا اهتيمه ىف كش نم امو . .ةغلابلا
 ذختا نيح « سلدنألا ىف ىربكلا مهتبكن تناك كلذك .. بابلا اذه نم الإ ىربكلا

 دض مهعم اوفلاحتو « نينمؤملا مهناوخإ نود نم ءايلوآ نييبيلصلا نم نيرفاكلا نونمؤملا
 ىتلا « نيطسلف ىف ةيناثلا مهتبكن تناك كلذكو . . ةميلألا ةبكنلا تعقوف ضعبلا مهضعب
 ماوخإ نود نم ءايلوأ نيثدحملا نييبيلصلا نم نيرفاكلا نينمؤملا ذاختا لصألا نم اه دهم
 . . نيطسلف تبهذو تطقسو اوطقسف ةملسملا ةلودلا دض مهعم اوفلاحت ذإ نينمؤملا

 . . ريذحتلا ىف اًدج قاپسلا ددشي كلذ لجأ نم

 ىف امو تاواسلا ىف ام ملعيو . هللا هملعپ هودبت وآ مکرودص یف ام اوفخن نإ : لق »
 . «ضرألا

 یف ام ملعی هنکلو . نودبت وآ هنوفخت امم مکرودص ف ام ىلع اروصقم سیل هملعف
 ؟ هنم نوبرمش نيأف « اًعيج ضرألا ف امو تاوامسلا

 ١ ریدق ءیش لک ىلع هللاو « .

 . مكلامعأ قفاوي ىذلا ءاز ا مكيزجمو دحت ال یتلا هتردقب - مکبساحي وهف
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 هنیبو اهنیب نا ول دوت ءوس نم تلمع امو . ارض ريخ نم تلمع ام سفن لک دجت موی »
 . ٠ . . اًديعباًدمأ

 امأو . . هب ًداهأف ريحا امأف . . اهرشو اهريخ اهلك لامعألا هيف رص ىذلا مويلا كلذ ىف

 نكلو . .نازيملا ىف عضوي الو « دحأ هيلع علطي الف ىًّمَحو اهنع ٌدَعْبَي ول سفن لك دوتف ءوسلا
 . ءازجاو باسحلا متي ىتح اه مزالم هنإ . . اهنع َدَعّْبي وأ هنم رفت نأ تاهيه

 . «دابعلاب فوءر هللاو . هسفن هللا مکرذحجمو

 كلذب لبق نم بلقلا اه كرح ىتلا . . ةركنملا ةربكلا كلت ىلع ريذحتلا ءىجب ةيناث ةرم
 . . ريذحتلاب نآلا َبلقلا اه كرحجيو « عشاخلا ءاعدلا

 فوءر هللاو ١ : ةرابعلا هذه هبحصت ذإ . . ةلهو لوأل اًبيرغ ودبي ىناثلا ريذحتلا نكلو

 . . «دابعلاب

 ؟ ةفأر نوت مث . . اًریذحت نوکی فیک

 نأ لبق مزاج الر سانلا ذخأيال ىلاعتو هناحبس هاف ! ةفأرلا نم ريذحتلا نإ ! ىلب

 ! روظحعملا ىف عوقولا اوبنجتيل « ريذحتلا كلذ مهيطعي مم هتفآر نمو . مه نيبيو مهظعي

 روفغ هللاو . مكبونذ مكل رفغيو هللا مكببحم « ینوعبتاف هللا نوبحت متنک نإ : لق

 .  نيرفاكلا بحي ال هللا نإف اولوت نإف « لوسرلاو هللا اوعيطأ : لق . ميحر

 مه - تقولا تاذ ىف نومعزي نيذلا . . ةريبكلا هذه ىف نوعقي نيذلل ريحألا نالعإلا هتإ

 ! هللا نوبحب مهنآ -دوهيلا نم مهؤايلوأو
 . « .. ینوعبتاف هللا نوبحت متنک نإ : لق

 نإ « ناسللاب لاقت ىوعد سيل بحلاف | ىنوعبتا . . ! هذه ىه ةيقيقحلا بحل ا ةرامأ نإ
 نومعزت متنأو ! اه داضم لمع اهبحصي الأ ىغبنيو « اهيلع لاد لمع اهبحصي نأ ىغبني

 نيحو ؛ ىقيقحلا بحلا ةمالع ىه هذهف . ىنوعبتاف كلذك ناك نإف . . هللا نوبحت مكنأ

 . هللا مکبحیس كلذ

 . . ( میحر روفغ هللاو ‹ مکبونذ مکل رفغیو هللا مکیبحب ینوعبتاف . . »

 مه رفغيف . . هقيرط نوعبتي نمل الذب اهذبي هنإ . . ةرفخملا عساو - هناحبس - هللا نإ

 نأب اه اوضرعتي نأ مهوعديو « هترفغم ىف سانلا ببحي وهو . . قيرطلا ءانثأ ىف مهار

 : هوعيطيو - ملسو هيلع هللا للص - لوسرلا !وعبتي
 . « نيرفاكلا بحب ال هللا نإف اولوت نإف « لوسرلاو هللا اوعيطأ : لق
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 . . اهلك ناميإلا ةيضق صحلت ىوق مساح راصتخاب اذكه
 ةعاطللو . لوسرلاو هلل ةعاطلا وه اينإ . نوكي نلو . . ىوعد درم سيل ناميإلا نإ

 مهيطعت ال مهاواعد نم ىوعد فلأف « هلوسرو هللا ةعاط نع اولوت نإف . . اهقئارطو اهتلالد
 . . مالسإلا الو ناميإلا ةفص

 . . ( نيرفاكلا بح ال هللا نإف »

# #  F 

 ‹«ىراصنلا عم ىرخأ ةلوج ذخأي « نيقفانملا نم مهئايلوأو دوهيلا عم ةلوج ذخأ دقو نآلا

 ىنب ىلإ الصأ ثعب دق مالسلا هيلع ىسيع نإف . ليئارسإ ىنب نع ةلصلا ةعطقنم تسيل
 نحن اولاقو نويراوحلا هعبتاف « هللا ىلإ ىراصنأ نم : لاق رفكلا مهم نسحأ الف « ليئارسإ

 . . ىراصنلا مه مهعابتأو مه اوراصف هللا راصنآ

 ىتاي اک . . یراصنلاو لیئارسإ ىنب نیب ةلصو- مالسلا هيلع ىسيع ةصقب ىتاي مث نمو
 . . بأ ريغ نم دلو هنأل - مالسلا هيلع- ىسيع اوهأ ذإ ىراصنلا ةنتف عضوم ىه األ ةصقلاب

 اوضم مهأو « مهتنتف عضوم ىراصنلل نيبيل « اهتقيقح ىلعو « اهوأ نم ةصقلا ىوري كلذلف

 - لوسرلا ةجاحمل ىراصنلا نم نارجن دفو ءىجت ةبسانمب هلك كلذو . . قحلا رغ ىلع اهيف

 . مالسلا هيلع ىسيع رمأ ىف- ملسو هيلع هللا للص

 نم اهضعب ةيرذ « نيلاعلا ىلع نارمع لآو ميهاربإ لآو اًحونو مدآ ىفطصا هللا نإ ١
 لبقتف اًررع ىنطب ف ام كل ترذن ىنإ بر نارمع ةأرما تلاق ذإ « ميلع عيمس هللاو . ضعب
 ملعأ هللاو - ىثنآ اهتعضو ىنإ بر : تلاق اهتعضو الف . ميلعلا عيمسلا تنأ كنإ « ىنم

 نم اھتیرذو كب اھذیعآ ینإو ‹ میرم اھتیمس ینإو ‹ یٹنألاک رکذلا سیلو ۔ تعضو اب
 لحد املك ءايركز اهلفكو « اتسح اتان اهتبنأو نسح لوبقب ابر اهلبقتف . ميجرلا ناطيشلا
 دنع نم وه تلاق !؟ اذه كل ینا میرم ای : لاق « اًقزر اھدنع دجو بارحملا ایركز اھیلع

 نم یل به بر :لاق « هبر ایرکز اعد كلانه ! باسح رغب ءاشي نم قزري هللا نإ « هللا

 هللا نأ بارحملا ىف ىلصي مئاق وهو ةكئالم ا هتدانف . ءاعدلا عيمس كنإ ةبيط ةيرذ كندل

 ىن بر : لاق . نيحلاصلا نم اًيبنو اًروصحو اًديسو هللا نم ةملكب اقدصم « ييحيب كرشبي
 بر : لاق ! ءاشی ام لعفی هللا كلذک : لاق ! رقاع یتارماو ربکلا ینغلب دقو مالغ یل نوکی

 ىشعلاب حبسو بث كبر ركذاو امر الإ مايأ ةثالث سانلا ملكت الآ كتيآ : لاق ! ةبآ ىل لعجا

 ءاسن ىلع كافطصاو « كرهطو « كافطصا هللا نإ ميرم اي : ةكئالملا تلاق ذإو . راكبإلاو
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 هيحون بيغلا ءابنأ نم كلذ . نيعكارلا عم ىعكراو ىدجساو كبرل ىتنقا ميرم اي . نيلاعلا
 ذإ ‹ نومصتخل ذإ مدل تنك امو « ميرم لفكي مه مهمالقآ نوقلي ذإ مدل تنك امو كيلإ

 ىف اًهيجو ميرم نبا ىسيع حيسملا همسا هنم ةملكب كرشبي هللا نإ ميرم اي ةكئالملا تلاق

 بر : تلاق . نيحلاصلا نمو ًالهكو دهملا ىف سانلا ملكيو « نيبرقملا نمو ةرحتآلاو ايندلا

 انإف ارمآ ىضق اذإ « ءاشي ام قلخي هللا كلذك : لاق !؟ رشب ینسسمی ملو دلو یل نوکی ینا
 ليئارسإ ىنب ىلإ ًلوسرو « ليجنإلاو ةاروتلاو ةمكحلاو باتكلا هملعيو ! نوكيف نك هل لوقي
 اط نوكيف هيف خفنأف ريطلا ةئيهك نيطلا نم مكل قلخأ ىنأ : مكبر نم ةيآب مكتثج دق ىن

 امو نولكأت اب مكتبنأو « هللا نذإب ىتوملا ييحأو « صربالاو ةمكألا ئربأو « هللا نذإب

 ةاروتلا نم ىدي نيب ال اقدصمو . نينمؤم متنك نإ مكل ةيآل كلذ ىف نإ مكتويب ىف نورخدت
 هللا نإ . نوعيطأو هللا اوقتاف مكبر نم ةياب مكتجو « مكيلع مرح ىذلا ضعب مكل لحأالو
 . ٩ میقتسم طارص اذه . هودبعاف مکبرو یبر

 صصقلا لجأ نم « ةيكملا ميرم ةروس ىف وآ انه ءاوس « مالسلا هيلع ىسيع ةصق نإ
 ىف ىتأت الو « نآرقلا ىف نيعضوملا نيذه ىف ةلصفم ىتأت ىهو . سفنلا ىف ارثأت اهدشأو

 ‹ ءايبنألا ةروسو « ةدئاملا ةروسو <« ءاسنلا ةروس ىف ءاج ىذلاك « ةرباع تاراشإ الإ امهرغ

 . _ _ ٠ء افرخزلا ةروسو
 . اتاذب ةرثؤم « امتاذب ةينغ ةصقلاف « قايسلا ةيقبب انلعف اك ةيأ ةيا ةصقلا دنع فقن نلو

 . تافقو قايسلا عم فقن اإ

 ىراصنلا هلداج ىذلا لدحلا ىدي نيب ةرضاح اهماهتب نوكتل « اموآ نم ةبصقلا أدبي هنإ

 ةقيقحلا ىف ءدبلا نكلو . . مالسلا هيلع ىسيع نشب - ملسو هيلع هللا ىلص - لوسرلا عم
 ! یسیع مهیف دلو نیذلا نارمع لآ ىلإ - میهاربإ لآو حون ربع لصی یتح ! مدآ لوآ نم یتأی

 . . نينثأ نيضرغ انه ىدؤي - ةقيلخلا لوأ ذنم - ءدبلا اذهو

 لآ ىلإ لصي ىتح مالسلا هيلع مدآ لوأ نم ینابرلا ءافطصالا طح نايب وه لوألا ضرغلاف

 هنأ ذإ . . فوشتو هابتناب نارمع لآ ىف ءافطصالا ءابنأ ىقلتت نأ سفنلل دهم اب . . نارمع

 ىتح « هللا نم ردقب « خيراتلا لالخ ىضميو « ةقيلخلا ءدب ىلإ عجري اًدج قيرع ءافطصا
 ىف ديرفلا ءافطصالا كلذ « ميرم ءافطصال اًديهمت هلك اذه ءىجيو . . نارمع لآ ىلإ لصي

 . . . مالسلا هيلع ىسيع اهدلو ءافطصا مث « هلك خيراتلا

 دقف ! خيراتلا ىف ةدرفم تسيل مالسلا هيلع ىسيع ىف ةزجعملا نأ نايبف ىناثلا ضرغلا امأ
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 دقو . نيتلاحلا ىف بأ ريغبو . . زاجعإلا نم ىوتسم لا تاذ ىلع مدآ قلخ ةزجعم اهتقبس

 : لوقي ثيح ىراصنلا عم لدجلا ءدب دنع « ةصقلا لاركإ دعب اصن كلذ ىلع قايسلا صن

 . « ! نوکیف نک : هل لاق مث بارت نم هقلخ مدآ لثمک هللا دنع یسیع لثم نإ » [ ٥۹ ةیآ]

 ذإ ةرتفلا كلت لهأ ةداع ىلع . . هلل اهنطب ىف ام ترذن نيح نارمع ةأرما ةصق ىتأت مث

 ةايحلا برقي الو دبعتيو ولتي دبعملا ف دلولا شيعيف « هلل اًبرقت دباعملل مهءانبأ نورذني اوناك
 ال ىثنألاو . . ىنمتت تناك اک ارکذ دلت لو یشنأ تدلو دقف « ةصقلا « ةدقع ١ كلتو ! ايندلا

 ‹ اهتبه اهنم لبقتو < اهيلع نم هللا نأ الإ . . ركذلا بهوي اک دبعملل بهوت نآ نکمی
 ! هانمتت تناك ىذلا ركذلا نم الدب دبعملل بهوت نأ لبقو

 نأ « ىنمتلا ةدش نم  اهرعاشمب - مزجت داكت یهو وعدت نارمع ةأرما عم فقن انهو

 اهتعضو نيح ةأجافملاو ةمدصلا روصتن ن عيطتسنو . دبعملل هبهتف اركذ اهنطب ىف ام نوكي

 ناسنإللا ناک دقل ! یشنالاک رکذلا سیلو . . . یٹنآ اهتعضو ینإ بر : اہر یدانتف یشن

 ءالتما نكلو ! عقاولا عم اًيقطنم مالكلا نوكيف ! ركذلاك ىلنألا تسيلو : لوقت نأ روصتي

 انأك « ىثنألا ىلع ركذلا مدقت اهلعجي ىذلا وه هوجرت تناك ىذلا ركذلا دلولاب اطايخ

 بهوت نأ نكمي الو اهتعضو ىتلا ىشنّألاك ‹ دبعملل هبهأل هتينت ىذلا ركذلا سيلو : لوقت
 ! دبعملل

 . . اهلفكي نأ ايركزل ىحويو اهتبه اهنم لبقتي هللا نکلو
 . . ايركز عم ةفقوانهو

 نم مورحملا وهو « هقزر نم اهيلع هللا ضيفي ىتلا « ةكرابلا ةريغصلا هذه هتلافك نإ
 ال ثيحب « ةرطفلا ىف قيمعلا قيمعلا « ىوقلا فتاملا كلذ هسفن ىف كرح دقو « ةيرذلا

 . . ةيرذلا ىلإ نينحلا وه كلذ . . ىبن سفن تناك ولو « ةيرشب سفن هنم وجنت
 . . (ءاعدلا عيمس كنإ ةبيط ةيرذ كندل نم ىل به بر : لاق « هبر ايركز اعد كلانه »

 . ١ كلانه » ىف قمعلا كلذ ىرت

 . بارحملا ىف ةريخصلا عم ةرضاح ةبسانملاو . . هبر ايركز اعد انه : لوقي ال هنإ
 یف كانه وهو دیعب نم هبقرتنل « ام ايش هلع اندعبیف . . هبر اركز اعد كانه : لوقي الو
 . . هبر وعدي بارحعمل ا

 . ...٠ هبر ایرکز اعد كلابه » : لوقي انإ

 ةفهللا لكو .. ةيرذلا وحن ايركز بلق ىف ىروعشلا قمعلا لك لمحت « كلانه » نإ
 ! هايانح ىف ةلغوملا
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 ! قامعألا ىف كلانه . . كلانه

 «ميرم دهاشن هعم نحنو « بيرق انمامأ ناكل اف . . ىناكملا دعبلا نع ابعت تسيل اهإ

 . اهءازإ فقاو ايركزو « هللا دنع نم اهيلع ضيفي قزرلاو

 اهتتحش ذحأت انه نمو . . ايركز نادجو اهيف كرحت ىتلا ةبسانملا نع ريبعت اهنكلو

 نونكم زربأ ىذلا ىروعشلا ىسفنلا اهولدم نم لب « ىْسحلا ىناكملا اهولدم نم ال ةيقيقحلا
 ! روعشلا قاعأ ىف كلانه . . هقايعأ ىف لغوملا « ايركز ردص

 اذه لکو .. قمعلا اذه لك هيطعيف « ىنعمل ا ىف دحاو فرح مكحتي نأ . . زاجعإل هنإو

 ! رثأتلا

 !قدصم وهو ىنمتي ناك ىذلا وهو ! قدصي الف ييجب دلومب ابني وهو هعم ىرخأ ةفقوو
 هزجعي ال ىذلا ريدقلا ىلإ علطتي هنأب - هقامعأ ىف اقوم ناك « هللا ىلإ علطتي ناک نیحف

 ةديعب تناك اهنأل اهقدصي نأ هنادجو عطتسي أ ةديعبلا ةينمألا تققحت ال نكلو ! ءىش

 ! لايخلا ىصقأ ىف « كلانه ١ . .ةديعب

 ةكئالملاو « ةيلصألا ةصقلا ةبحاص ميرم ىلإ دوعيل هتحرف ىفو هتأجافم ىف ايركز كرتي مث
 ءاسن ىلع اھلیضفت ینعمب ۔ اھئافطصاو ‹ اھریھطتو - اھرایتخا ینعمب  اھئافطصاب اھرشہت
 ىف ءافطصالا ىنعمل اًديكأت - ىنعملا فالتحخا عم - ءافطصالا ظفل راركت ناك نإو . نيم اعلا

 . لاح لک

 : ةيأب قايسلا عمي ٠ ىسيع لمحب ةيناثلا ةراشبلا ركذي نأ لبق . . مث
 لفكي مهيأ مهمالقأ نوقلي ذإ ميدل تنك امو . كيلإ هيحون بيغلا ءابنأ نم كلذ »

 .  نومصتخي ذإ ميدل تنك امو « ميرم

 «ملسو هيلع هللا ىلص - لوسرلل ىحولا تابثإ ىه . . ةيديقع ةمهم ىدؤت ةيآلا هذه نإ

 ةاحوملا بيغلا ءابنأ نم نذإ ىهف « امتاليصفت ملعي ناك الو ةصقلا هذه اًرضاح نكي ل وهف

 . هيلإ

 ميرمل ةكئالملا ةراشب نيب اًينمز ًالصاف حيتت ىهف « ةينف » ةمهم كلذك ىدؤت اهنكلو
 ىثمز لصاف اهنيب لصفي نيتللا . . مالسلا هيلع ىسيع لمح اهن مهتراشبو « ءافطصالاب

 ةلصلا قيثو ناك نإو « رخآ عوضوم ف ثيدحلاب  اًينف - انه قايسلا المي . . عقاولا ىف
 ىي ام نمزلا نم رم دقف « ديدجلا ثدحلل اًئيهم لايئلا ناك درسلا ىلإ داع اذإف . . ةصقلاب

 ! دیدج ثدحل
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 فئاطللاب ةثيلم ميرم ةروس ىو انه ميرم ةصقو . . ىنارقلا ريبعتلا ققاقد نم كلذو

 ةايح ىف ةديرفلا ةصقلا كلت عم بسانتي اتيعم اًيروعش اوج ءىيهت ىتلا « ةقيقدلا ةينفلا
 ! ةيرشبلا

 . . هل مالغ دلومب ايركز ةأجافم نم دشأ . . ميرمل ةداح ةأجافمب ةيناثلا ةراشبلا ءىبتو

 ةروسو نارمع لأ ةروس امو « |مهيف تدرو نيذللا نيعضوملا ىف ةصقلا نأ رظنلا تفلي امو

 اهيف ةرجعملا نأ كلذ . . ميرمل مالغلا ةدالوو ايركرل مالغلا ةدالو ةصق نيب تعمج دق « ميرم

 ريخب دلو هل دلوي ايركز ةلاح ىفف . نيلاحلا ىف ةدحاو نكت ل نإو < براقتم عون نم

 نم غلب ىذلا خيشلل لسنلا لامتحاو « دلت ال رقاعلاف « رشبلا ملاع ىف ةداتعملا تايناكمإلا

 . . لاحلا ةعيبطب ليحتسم وهف اًرقاع ةجوزلا تناك اذإف « هتاذ ىف ليئض لامتحا ايتع ربكلا

 « نوكيف نك » ةزجعم ىه رقاعلا حوزلاو ريبكلا خيشلا اذه ةلاح ف ةزجعملا نوكت مث نمو

 : ءايبنألا ةروس ىف ةصقلا فصو ىف ءاج اک « هحالصإ ١ نکمی ساسآ دوجو عم نکلو

 يج هل انبهوو هل انبجتساف « نيثراولا ريخ تنو اًدرف ینرذت ال بر : هر یدان ذإ ایرکزو»

 انل اوناکو اًبهرو اًبغر اننوعدیو تاربخلا یف نوعراسی اوناک مہإ . هجوز هل انحلصأو
 . '«نیعشاح

 ةداتعملا تاودألا رغب نكلو « نوكيف نك ١ ةزجعم ىهف بأ ريغب ىسيع ةدالو ةزجعم امأ

 ىّنأ بر : لاق » : ايركز بجع نيح لوقي قايسلا دجن كلذلو . . ًالصأ رشبلا ةايح ىف

 نح امأ « ءاشی ام لعفپ هللا كلذك : لاق !؟ رقاع یتآرماو ربکلا ینغلب دقو مالغ یل نوکی

 قلخج هللا كلذك : لاق !؟ رشب ینسسمی ملو دلو یل نوکی ینآ بر : تلاق » : میرم تبجع

 . « نوکیف نک هل لوقی انف اًرمآ یضق اذإ ءاشی ام
 : ةصقلا قايس ىف ىرحأ « ةينف » ةفقو تمثو

 اذإ ءاشي ام قلخي هللا كلذك : لاق !؟ رشب ىنسسمي ملو دلو ىل نوکی ینآ بر : تلاق

 لوسرو ‹ ليجنإلاو ةاروتلاو ةمكحلاو باتكلا هملعيو . نوكيف نك : هل لوقي اهنإف اًرمآ ىضق
 . ٠ . . . مکہر نم ةیاب مکتئج دق ینا لیئارسإ ینب لإ

 هل لوقي (منإف ارم ىضق اذإ : ام هللا یحول رارمتسا !؟ میرم عم راوحلل رارمتسا وه له

 ىتلا هللا ةئيشمب دلويس ىسيع نأب ميرمل ءابنإ هنأ ىأ ؟ ةمكحلاو باتكلا هملعيو « نوكيف نك

 ىنب ىلإ اوسر هلسریسو . . ةمكحلاو باتكلا هبر هملعيسو « نوكيف نك ءىشلل لوقت

 . ۸۹-4۰ : ءايبنآالا ةروس ( ۱ )
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 نك هل لوقي مناف . . » ىلاعت هلوق دنع ىهتنا راوحلا نإ مأ ؟ لبقتسملا ىف كلذ لك . . ليئارسإ

 ةاروتلاو ةمكحل او باتكلا هبر هملعو « لعفلاب دلو دق هنأ « ىضاملا نع رابخإ اذهو « نوكيف

 ىنبل لوقي هذه مالكلا ةظحل ىف اذ وه اهو « ليئارسإ ىنب ىلإ الوسر هلسرأ مث « لیجنإلاو

 . مكبر نم ةياب مكتئج دق ىنإ : ليئارسإ

 ! كلتو هذه هنإ

 ىذ ىه اهو . . لعفلاب عقو دقف . . ءابنوال قيقحت وهو . لبقتسملاب ميرمل ءابنإ وهف

 ! رضاحلا ىف اننيعأ مامآ ققحتت ءابنإلا نم ةريحأللا ةقلحلا

 ىضاملاو لبقتسملا نيب لحادتلا اذه انل تروصو .. روصت ىتلا ىه انيسلا نأ ول

 ام تضرحف تداع مث « لبقتسم هنآ ىلع هب ءاعيإلا ةظحل ىف ءابنإلا انل تروصف . . رضاحلاو

 ةوطخ اهعم شيعنل اجاليصفت انتطعأف ةرضاحل ا ةقلحلا مامأ انتعضو مث « لعفلاب هنم ققحت

 درج هذهو . . ! بابلألاب ذخأت ةعارب اهنإ انلقل كلذ عنصت ىتلا ىه انيسلا نأ ول . . ةوطح

 روصلا نم ةريخذلا هذه لك انيطعت . . ةدودعم ةليلق ظافلأو . . كرحتت روص ال . . ظافلأ

 ! ثادحألا ةكرحو رعاشملاو

 مئ
 ةئيهك نيطلا نم مكل قلخأ ىنأ : مكبر نم ةيآب مكتثج دق ىنأ ليئارسإ ینہ ىلإ ًالوسرو »

 هللا نذإب یتوملا ي ىبحأو ٤ صرإالاو همكألا ٌىربأو « هللا نذإب اربط نوکیف هيف خفنأف ربطلا

 .(نینمؤم متنک ن | مكل ةيال كلذ ىف نإ . مکتوب ف نورخدت امو نولکأت اب مکئبنأو

 ! ؟لیئارسإ ینبل یسیع اہہ ءاج یتلا تایالا درس ءانثآ ی قایسلا یئ اتیعم اًئیش ظحلت ملأ

 امو « امهلجأ نم ىسيع اوهأف ىراصنلا اب نتف نيتللا « تاذلاب نيتيآلا نأ ظحلت لأ

 !؟ هللا نذإب نامتي انآ اصن اہنآشب قایسلا صن دق « یتوملا ءایحإو نيطلا نم ربلطلا تلخ

هؤابنإو صربالاو همكآلا ءا ءاربإ امو نييرحألا نتيالا نأشب كلذ ركذي م انب
 امو نولكأي ايب م

 نيتيآلا نيتاه زاربإ دوصقملا نكلو « هللا نذإب منت اھلک تایآلا تناک ناو « مہتویب یف نورخ دی

 . تاذلاب

 اهلك انآ ىلع صن كانهو « ةدئاملا ةروس ىف ىرحأ ةرم اهسفن تايآلا هذه ةصق تءاج دقتل

 نيتيألا نيتاه زيم كلذك هنكلو [ ! لبق نم هيلإ انرشأ ىذلا عيونتلا متيل ]1 هللا نذإب متت

 هللا لاق ذإ » ! سرو همكألاءابإ نع « ىتولا ءايحإو نيطلا نم ريطلا قلخ امو تاذلا
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 ةئيهك نيطلا نم قلت ذإو ليجنإلاو ةاروتلإو ةمكحلاو باتكلا كتملع ذإو « الهكو دهملا ىف
 ىتوملا جرت ذإو < ىنذإب صرلالاو همكألا ىربتو « ىنذإب بط نوكتف اهيف خفنتف ريطلا
 . ۲ . . .ینذإپ

 اذه . هودبعاف مكبرو ىبر هللا نإ » : ةصقلا ةياهن ىف ةقيقحلا هذه قايسلا زربي بخو

 نوکت ال یکل . . مہ رو هبر وه هللا نأ مالسلا هيلع یسیع لوق لجسیف « میقتسم طارص

 ! هلل هتونب ىعدا دق ىسيع نأ قالطإلا ىلع ةهبش كانه

# FF FF 

 نحن : نويراوحلا لاق ؟ هللا ىلإ یراصنآ نم : لاق رفکلا مهنم یسیع سحآ الف ١

 عم انبتكاف لوسرلا انعبتاإو تلرنأ ايب انمآ انبر . نوملسم انأب دهشاو هللاب انمآ هللا راصنأ

 كيفوتم ىنإ ىسيع اي هللا لاق ذإ . نيركاملا ريخ هللاو هللا ركمو اوركمو . نيدهاشلا

 ‹ ةمايقلا موي ىلإ اورفك نيذلا قوف كوعبتا نيذلا لعاجو اورفك نيذلا نم كرهطمو لإ كعفارو
 اًباذع مهبذعأف اورفك نيذلا امأف . نوفلتخت هيف متنك ايف مكنيب مكحأف مكعجرم لإ مث

 مهيفريف تاحلاصلا اولمعو اونمأ نيذلا امأو . نيرصان نم مه امو ةرحنآلاو ايندلا ىف اًديدش

 . « نيلاظلا بح ال هللاو . مهروجأ

 دقف . . ىراصنلا نيبو ليئارسإ ىنب نيب كلذك قيرطلا قرفم ىهو « ةصقلا ةلمكت هذه

 ونب رکمو « لئالق دارفآ مهو نویراوحلا هعبتاو « مالسلا هيلع ىسيعب ليئارسإ ونب رفک

 اجراخ هرابتعاب هبلص ىلإ ىدؤت ىتلا ةمكاحملل مالسلا هيلع ىسيع اومدقيل مهركم ليئارسإ

 ذقنأف « نيركاملا ريخ وهو - ريد ى - هللا ركمو ! لقالقلاو نتفلل ابثمو ةينامورلا ةلودلا ىلع

 . هیلإ هعفرف « لیئارسإ ینب دیک نم هلوسر
 كرهطمو « لإ كعفارو ‹ كيفوتم ىنإ ١ : ةبالا هذه اياضق ىف ضوخن نآ انه انب سيلو

 سوءر لوانتي ىذلا « ثحبلا اذه قاطن ىف لحخدي ال هلك كلذ نإف « . . اورفك نيذلا نم

 نيذلا لعجم هللا نم ادعو دجنف « اهتياہن ىتح ةصقلا عم ريسن اهنإ . . نآرقلا ىف تاعوضوملا

 ايندلا ىف اورفك نيذلا بيذعتب اًديعوو « ةمايقلا موي ىلإ هب اورفك نيذلا قوف ىسيع اوعبتا

 ( . . ةرحلالاو

 : ىراصنلا عم لدجلا ةكرعم ىلإ هدعب قايسلا لقتني ىذلا «بيقعتلا اذهب ةصقلا ىهتنت مث
 . « ميكحلا ركذلاو تايآلا نم كيلع هولتن كلذ »

 . ١١١ : ةدئاملا ةروس ( 1)
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 هللا لص - هلوسرل ىلاعتو هناحبس هللا نم قيثوت وه |نأکف « لدجلا اذهب ةلص بیقعتللو
 « هللا مساب ملكتي هنآ كلذ ! ةيضقلا ىف هبجومب ملكتي ىذلا ضيوفتلا هحنمو « ملسو هيلع

 . هللا نم یحوبو

 . ٩ نوکیف « نک هل لاق مث بارت نم هقلخ مدا لثمک هللا دنع یسیع لثم نإ

 الو ةبارغ الو بجع ال . . ىسيعل ةموعزم ا ةيهولألا ةيضق ىف لصفي ةطاسبلا هذمب اذكه

 ءىشلل لوقي . قلخلل ةئيشملا هجوتب قتلخي هللا نإ ! ريطاسألا عضول قالطإلا ىلع ةرورض

 ةثداح اهتقبس دقف < ةيرشبلا خيرات ىف ةديحولا ىه تسيل ىسيع ةثداحو . نوكيف . نك

 نایک نم لاح یآ ىلع یسیع قلخ دقف . یسیع قلخ نم بجعل یعدا یهو « مدآ تلخ

 بجعأ تيملا بارتلا نم يح ناسنإ قتلخو . بارت نم قلح مدآ نکلو « میرم وهو یرشب

 . ةدوهعمل ا ةروصلا ريغ ىلع ناك نإو يح یمدآ نایک نم يح یمدآ نایک یتاخ نم

 الإ « بأ ريغب ىسيع قلخ نم انسح یف بجعأ بارت نم مدآ تلخ نوک نم مغرلا ىلعو
 لثمك هللا دنع ىسيع لثم نإ » : ىلاعتو هناحبس هللا ىلإ سايقلاب اهنيب دحوي قايسا نأ

 انسح ىف ريغصلا ىوتسي ىلاعتو هناحبس هللا ىلإ سايقلاب هنأ ذإ . دوصقملا وه اذهو « . . مدآ

 ‹ نك هل لوقي نأ « ةئيشملا هجوت ىلإ هلك هدرم نأل « بيجعلا ريغو بيجعلاو « ريبكلاو
 . نوکیف

 . ٠ نيرتمملا نم نكت الف كبر نم قحلا »

 هجوي امنإ « مابألا نم موي ىف نيرتمملا نم - ملسو هيلع هللا للص - هللا لوسر ناک امو

 نودرصقملا مهف « ملسو هيلع هللا ىلص - لوسرلا ىلإ ههيجوت لالخ نم سانلا ىلإ باطخل ا

 . (نيرتمملا نم نكت الف » : للاعت هلوق نم

 ٠ مكءانبأو انءانبأ عدن اولاعت : لقف ملعلا نم كءاج ام دعب نم هيف كجاح نمف »

 . ١ نيبذاكلا ىلع هللا ةنعل لحجنف لهتبن مث « مكسفنأو انسفنأو « مكءاسنو انءاسنو

 ىف لداجم ءاج ىذلا نارجن دفو نإ خيراتلا ةداهش لوقت ىتلا ةريهشلا ةلهابملا ىه كلتو

 نإ ! ةحضاو كلذل ةيسفنلا ةلالدلاو ! ةشقانملا نم بحسناو اهدنع فقوت دق ىسيع رمأ

 غلبم هعابتأ دنع غلبت مالسلا هيلع ىسيع لوح ةسينكلا اهتعضو ىتلا رطاسألا هذه

 ىب دي ىلع ةلهابمل اب اوهجوو نيح مهإف مث نمو « نيقيلا ةجرد ىلإ لصت ال اهنكلو ءداقتعالا

 ! كلذ عم مهداقتعا نع اولزانتي مل نإو « اوفاخو اومجحأ لسرم

 . (ميكحلا زيزعلا وم هللا نإو . هللا الإ هلإ نم امو . قحلا صصقلا وه اذه نإ »
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 هللا هقلخ رشب ىسيع نأ نيبتي اهنمو . قحا صصقلا ىه نآرقلا اهاور اک یسیع ةصق نإ

 .هتيهولأ ىف هل كيرش ال هدحو هللا الإ هّلإ نم امو . هّلإ هبش الو اًّهلِإ سيلو مدآ قلخ اک
 . هتردقب ءىش لک لعفي ىذلا رداقلا ميكحلا زیزعلا وه هللا نإو

 . « نيدسفملاب ميلع هللا نإف !ولوت نإف »

 . ةمايقلا موي مهبساحجم مب هملع ىضتقمبو
 . . ! اولوتي نأ لبق مهيلإ باطخلا هجوي انأكو

 هب كرشن الو هللا الإ دبعن الأ : مكنيبو اننيب ءاوس ةملك ىلإ اولاعت باتكلا لهأ اي : لق »

 . «نوملسم انأب !ودهشا اولوقف اولوت نإف « هللا نود نم اًبابرأ اصعب انضعب ذختی الو « اتیش
 الإ : اهدنع قرتفن وأ اهدنع ىقتلن ةميقتسم ةملك . مكنيبو اننيب ةلصاف ةملك ىلإ اولاعت

 ةملك ىهو . . هللا نود نم اهدبعن ةمآ اننيب نم ئشنن الأو ٠ كيرش نود هدحو هللا الإ دبعن

 - ىلوتلا لبق - مهنم اوبلطاف « اولوت نإف . اهيلع قفاوي الآ ةرطفلا ميقتسم دحأ كلمي ال قح
 ! كيرش نود هدحو هلل نوملسم مکنآ : ةدحاو ةداهش |ودهشي نأ

 ةقيرط اهنكلو ! مهحلاص ىف تسيل األ ةداهشلا هذه اوطعي نل لاحلا ةعيبطب مهو
 الو « ايش هب نوكرشي ال هلل نوملسم مهن یهو ةيضقلا نم مهفقوم نع نيملسملا نالعإل
 . . هللا نود نم اًبابرأ اصعب مهضعب ذختي

 الفأ ؟ هدعب نم الإ ليجناللاو ةاروتلا تلزنآ امو ميهاربإ ىف نوجاحت مل باتكلا لهآ اي »

 ؟ ملع هب مکل سیل ايف نوجاحت ملف . ملع هب مکل ایف متججاح ءالؤه متنا اه ! نولقعت

 امو السم اًقینح ناک نکلو اًینارصن الو اًیدوہب میھاربإ ناک ام ! نوملعت ال متنآو ملعی هللاو
 لاو . اونمآ نيذلاو ىبنلا اذهو « هوعبتا نيذلل ميهاربإب سانلا ىلو نإ . نيكرشملا نم ناك
 .  نينمؤملا لو

 مالسلا هيلع ميهاربإ ةيكلم نومعزي - ىراصنلاو دوهيلا ٠ مهيتقرفب - باتكلا لهأ نإ

 . .اًينارصن ناك هنإ نولوقي یراصنلاو « ايدو ناک هنإ نولوقب دوهیلا . كيرش نود مهدحو

 !! هيلإ اوبستني نأ مه قحب الو ميهاربإب مه ةلص ال نيملسملا نإ لوقي امالكو

 متريصب یمعي یوه ناک نإو . حضاو طيسب قطنمب ةيضقلا هذه ىف مهّجاحي نآرقلاو
 ىتلا ةاروتلا تناك اذإ اًينارصن وأ اًيدوہي ميهاربإ نوكي فيك ! هل نوخيصي الف قطنملا نع

 دعب الإ الزني مل « هببسب ىراصن ىراصنلا ىمس ىذلا ليجنإلاو « اهببسب ادوهي دوهيلا ىمس
 ىف ةدوجوم نكت مل ةقحال ةيمستل ميهاربإ عضخي فيك 1؟ نامزلا نم ةليوط ةرتفب ميهاربإ
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 «نيملسم اوناك مهوعبتا نيذلا لكو هللا ءايبنأ لك نأل « السم اًقينح نوكي نإ !؟هتقو

 . هللا لزنأ ام عابتاو « هلل هجولا مالسإ ىنعمب

 ددحيف ميهاربإ لوح ىراصنلاو دوهيلا هرثي ىذلا ىلدجلا عازنلا اذه ىف نآرقلا لصفي مث

 هين دقو . اوملظ لب « دهعلا ىلع اوظفاحي مل مہنأل دوهيلا اوسيل مهنإ . هب سانلا ىلوأ مه نم
 ممإو .  نيلاظلا ىده لاني ال » : لاقف هتيرذل دهعلا بلط نيح كلذ ىلإ ميهاربإ هللا

 ف مهاوعدب « ميهاربإ هيلع ناك ىذلا مالسإلا طخ نوفلاخي نيذلا « كلذك ىراصنلا اوسيل

 ‹ ةماقتسا ىلع هتقو ىف هب اونمآ نيذلا نورشابملا هعابتأ مه اهنإ . . مالسلا هيلع ىسيع هيلأت

 هذه ىف نينمؤملا ىلو هللاو . . مالسإلا اذهب هعم اونمآ نيذلاو مالسإلاب ءاج ىذلا ىبنلا اذهو

 . هللا نود نم مه ىلو الف نولاضلا امآ . . قحلا ةملكب مهدنسي « ةكرعملا

 . « نورعشي امو مهسفنأ الإ نواضي امو مكنواضي ول باتكلا لهأ نم ةفتاط تدو

 مماطلس مهوباس دق نوملسملا انأكو . نيملسملا ىلع اًدقح نوئلتمي باتكلا لهأ نإ

 نأ نم ًالدبو ! ةفالخلا مهنم تبحسف دهعلا نع اوفرحنا نيذلا مه اوسيلو « مهدهعو

 ىلإ نوعسيو نودقحي مهنإف ديدحلا فالختسالا اذه ىف اولحديف « هللا نيد ىلع اوميقتسي

 اًديعب مكبذج نولواحي نيح مهن نورعشي امو . . مكليلضت اولواحب نآ ديكلا نمو . ديكلا

 طخلا اذه نع اًدعب نودادزي مهأل نولضي نيذلا مهسفنآ مه مهنإف ميقتسملا طخلا نع

 : مهلمع ءوس ىلإ مههبني مهيلإ باطخلا هجوتبو . . ! ميقتسملا
 قحلا نوسبلت ل باتكلا لهأ اي ؟ نودهشت متنأو هللا تايآب نورفكت ل باتكلا لهآ اي ١

 . «!؟ نوملعت متنآو قحلا نومتكتو لطابلاب

 مهو نورفكي ! مهلئاسوو محلامعأ كلتو . . دوهيلا مه قايسلا هذه ىف نيبطاخملا نإ

 نوموقي ىتلا سيبلتلإو فييزتلا ةيلمعب نوملعي مهو لطابلاب قحلا نوسہليو . قحلا نوفرعي

 . . لصق نعام
 اورفكاو راهنلا هجو ارنمأ نيذلا ىلع لزنآ ىذلاب اونمآ باتكلا لهآ نم ةفئاط تلاقو »

 . !٠ مکنید عبت نم الإ اونمؤت الو « نوعجرب مهلعل هرخآ

 ! ةظحللا هذه ىتح باتكلا لهأ اهمدخبتسي ىتلا لئاسولا ىه ىه اإ
 رشع ةعبرأ ذنم هللا باتك ىف ةلصفمو ةحورشمل مهدئاكمو مالسإلا ءادعأ تاططخغ نإ

 [ كلذك اهلئاسو نم ربثكو « ريغتت ل اهرهوج یف اهنکلو « اهلئاسو ضعب الإ ریغت ام !اًرق
! n رج 
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 . . دوو ىراصن نم مويلا نوقرشتسملا هذخعتي ىذلا هتاذ وه ةيآلا هركذت ىذلا اذه نإ

 نأمطا اذإ ىتح « - ملسو هيلع هللا ىلص - مالسإلا لوسرلو مالسإال حيدملا نم ءىشب نوأدبي

 ردخ وهو لسعلا ف مسلا هل اوسد « ةظقيلا حالس ىقلآو « قيدص وج ىف هن ملسملا ئراقلا

 هل اورذب اذإف ! نوصلخ مهنأ نظيف « مالسإلا ءادعأ نم هرودص عقوتي ال ىذلا حيدملا كلذب

 نكأ م قح هنولوقي ام نأ دبال : لوقي هنأكو هنید یف ككشتي حار « قيرطلا ىف تاهبشلا
 نم لاج ىبرتت كلذبو !! هيرنلا صلخملا « ماعلا » بتاكلا كلذ ىنهبنف « هيلإ اًهبتنم

 ةعبرأ ذنم ممم هللا ريذحت ىلإ نوتفتلي الو « نيقرشتسملا كئلوأ نم مهنيد نوذخأي « نيفقتملا»

 هجو اونمأ نيذلا ىلع لزنآ ىذلاب اونم ١ : ةمومسملا ةثيبلا لئاسولا هذه هنايبتو اًنرَق رشع

 نوعجري « !نوعجرپ مهلعل هرخآ اورفكاو ١ رمألا لوأ ىف ناميإلاب مهمامأ اورهاظت ىأ « راهنلا
 طقف نينمؤملل ةعداخ ىهف « مكنيد عبت نمل الإ اونمؤت الو » ! منايإ نع نوعجرف ! مکعم

 ! نودقتعی اع یقیقح لوحت نود

 : لق ! مكبر دنع مكوجاحي وأ متيت توا الثم دحأ یتؤی نأ . هللا یده یدملا نإ لق .

 لضفلا وذ هللاو ءاشي نم هتحرب صتخي . ميلع عساو هللاو ءاشي نم هيتؤي هللا ديب لضفلا نإ
 . «ميظعلا

 بناج نم درو « باتكلا لهأ بناج نم مالك هيف « نيبناحلا نم اراوح ىورت ةيالا نإ

 . مهيلع هب درلا ىلإ جوي - ملسو هيلع هللا للص -لوسرلا
 : اذكه راوحلا راصل لدابتم راوح ةروص ىف اهانہتك ولو

 راهنلا هجو اونمآ نيذلا ىلع لزنأ ىذلاب اونمآ » : ضعبل مهضعب باتكلا لهأ لوقي

 . ٩ مكنيد عبت نم الإ اونمؤت الو ‹ نوعجرپ مهلعل هرخآ اورفکاو
 . ١ هللا ىده ىدهلا نإ ) : ملسو ميلع هللا لص - لوسرلا مه لوقيف

 دنع مكوجاحي وأ متيتوأ الثم دحأ ىتؤي نأ ١ : ضعبل مهضعب باتكلا لهأ لوقيو

 . (!مکبر

 . ءاشي نم هيتؤي هللا ديب لضفلا نإ ١ : ملسو هيلع هللا ىلص - لوسرلا لوقيف

 ! مهاوس دحأ قحلا اذه ىتؤي الأ هتاذ تقولا ىف نودیریو « قحلا ىلع مهنآ نومعزي مهنإ

 رشلا نم دحأل قحب الو . مهيلع اروصقم نوكي نأ یغبني - | یخ مهدنع ام ناک نإ ریغلاف
 «متيتوأ اللم دحأ ىتؤي نأ » ةيشخ نينمؤملا ليلضت ىلع نولمعي مهف ! مهاوس ىدتم ن

 ! نييمألا ةيقبل رشلاو « مهدحو دوهيلل الإ ريخ ال هنأ یهو ةيدوھهیلا ةدعاقلا رسكدتف
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 ام اوفشک ول هللا دنع دوهيلل نيملسملا ةجاحم ةيشخ ىهف ىرحألا امأ . ةدحإو هذه

 اوقل اذإو » : لبق نم ةرقبلا ةروس ىف ءاج اك ! ليلضتلاب هيلع اورادي ملو قح نم مهدنع
 مكيلع هللا حتف اب ممنوثدحتأ : اولاق ضعب ىلإ مهضعب الخ اذإو ! انمآ : اولاق اونمآ نيذلا

 مهبساجي نل هللا نأ نظت ةبيجع ةيلقع ىهو "“ ! نولقعت الفأ ؟ مكبر دنع هب مکوجاحيل
 یف مهیلع در كلذلو ! مهدض هللا دنع هب اودهشو « ءیشب نونمؤملا مهيلع كس اذإ الإ

 . “ « !؟ نونلعي امو نورسيام ملعي هللا نأ نوملعي ال وأ ١ : هلوقب ةرقبلا ةروس

 ام سیلو هللا یده یدهلا نآب مهیلع دری نأ هجو - ملسو هيلع هللا لص - لوسرلاو

 ربغ ءاشي نم هيتۇي ‹ مه مهديب ال هللا ديب لضفلا نآو نومتکی وأ نونلعی ام مه مهدنع

 ! مهتبغر ىلع فقوتم

 هدؤي ال رانيدب هنمأت نإ نم مهنمو « كيلإ هدؤي راطنقب هنمأت نإ نم باتكلا لهأ نمو ١
 ىلع نولوقيو . ليبس نييمألا ف انيلع سيل : اولاق ممنأب كلذ ! اتاق هيلع تمد ام الإ كيلإ
 . « نوملعي مهو بذكلا هللا

 نم ىناثلاو ىراصنلا نم لوألا قيرفلا نوكي وأ . دوهيلا نم ناقيرفلا ناذه نوكي دقو

 سيل» نولوقي نيذلا مه ممنأل « دوهيلا نم ىناثلا قيرفلا نآ لاح لك ىف دكؤملا نكل . دوهيلا

 مه مهرابتعاب « باتك ريغب ةمأ ىنعي نريمآ برعلا نومسي اوناك مهف » ليبس نييمألا ىف انيلع
 ‹ قحلا باتكلا باحصآ مهدحو مهنأ نومعزي اهلك ةيرشبلل ةبسدلاب اولازامو . باتكلا لهآ

 نم ىأ « دوملتلا مهيمسي اك « نويعأ » وأ ! كلذك نويمأ مهف ةفيزم مهبتك نيرحلآلا نأو

 منإ . دوهيلا دنع مه باسح ال « نويمألا وأ « نويمألا ءالؤهو . دوهيلا رغ ىرحألا ممألا

 اهمدختسي باود : دوملتلا مم لوقي اك وأ مهضارغأ ىلإ لوصولل اهنومدختسي تاودأ درج
 اوبرشي نآ لب مهوقرسيو مهوبهنيو مهوبلسي نأ دوهيلل قحي كلذل .. ! راتخملا هللا بعش

 ! ءولكأيو « | اًسدقم » ازبخ اہ اونجعب وا ةيشحو یف مهءامد

 مهو بذكلا هللا ىلع نولوقيو ! ليبس نييمألا ىف انيلع سيل : اولاق ممأب كلذ »

 . « نيقتملا بحي هللا نإف ىقتاو هدهعب فو نم ىلب . نوملعي
 نوملعی مهو هللا ىلع هنورتفی بذک اذهو !نییمألا قح یف كلذب مح حرص هللا نأ نومعزپ

 :دهعلاب سيخ نم بحب الو « مهدهعب نوفوي نيذلا نيقتملا بحب هنإ : لوقي هلاو . ءارتفا هنآ

 الو « ةرحلآلا ىف ممه قالخ ال كئلوأ ًدايلق اتم مناميأو هللا دهعب نورتشي نيذلا نإ »

 . «ميلأ باذع مو مهيكرب الو ةمايقلا موي مهيلإ رظني الو هللا مهملكي

 . ۷۷ ؛ ةرقبلا ةروس ( ۲ ) . ۷١ : ةرقبلا ةروس ( ۱ )
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 ‹ ةنحلا نم مهمرحم هللا نإ ! هيف محل حرص هنآ اومعز ىذلا رمآلا ىلع هللا باقع وه اذه

 ءارو سيلو . ميلألا باذعلا مهلخدي مث . مهيكزي الو ةمايقلا موي مهيلإ رظني الو مهملكي الو

 ! قالطإلا ىلع دحأل وأ ءىشل هللا نم ضغب كلذ

 : ىراصنلا مهو باثكلا لهأ نم رحنآلا قيرفلا ىلإ لوحتي مث

 ١ باتكلا نم وه امو باتكلا نم هوبسحتل باتكلاب مهتنسل نوولب اًقيرفل مهنم نإو ‹
 ام . نوملعي مهو بذكلا هللا ىلع نولوقيو « هللا دنع نم وه امو هللا دنع نم وه نولوقيو

 هللا نود نم ى ادابع اونوک سانلل لوقی مث ةوبنلاو مكحلاو باتكلا هللا هيتؤي نأ رشبل ناک

 ةکئالم ا اوذختت نأ مکرمأی الو نوسردت متنک ابو باتکلا نومّلعت متنک اب نیینابر اونوک نکلو

 «!؟ نوملسم متن ذإ دعب رفكلاب مكرمأيأ . اًبابرآ نييبنلاو .
 نبا یسیع نإ نولوقی . هللا دنع نم وه امو هللا دنع نم هنآ نومعزي اًمالک نولوقی مہإ

 نوكي نأ نكمي ال اذه نإ لوقي نآرقلاو ! هل ةالصلا اوميقيو هودبعي نأ مهرمأ هنإو ! هللا
 باتكلا هللا هيتزي نأ» قالطإلا ىلع رشب ىأل ذاصأ ىتأتي ال یأ «. .رشہل ناک ام » ! ٌداصأ

 نإ ! هللا نود نم یل اًدابع اونوک سانلل لوقی مٹ » هب هلسریو قحا هملعیف « ةولاو مكحلاو

 نوسردت متنك ابو باتكلا نومّلعت متنك (مب» هللا رمأ ىلع نيميقتسم «نييئابر اونوک مه لرقي
 ىتأتي الو !لالضلا ىلإ هعفدي الو قحلا ىلإ ناسنإلاب ءىفي نأ دبال هسيردتو باتكلا ميل ف «

 هيلع یسیعو ابر مالسلا هيلع ليربج اوذختت نآب مرمي نآ معنلا هذہب هيلع هللا معني رشبل

 ! مالسإلاب مكرمأي نأ نم الدب . . مكمالسإ دعب رفكلاب مكرمأي وهف الإو . . ابر مالسلا
 ال قدصم لوسر مكءاج مث ةمكحو باتك نم مكتيتا ال نييبنلا قاثيم هللا ذحأ ذإو »

 : لاق ! انررقأ اولاق ؟ ىرصإ مكلذ ىلع متذخأو متررقآآ : لاق . هنرصنتلو هب ننمؤتل مكعم

 . « نيدهاشلا نم مكعم انأو اودهشاف

 قاثيم وه اک مهیلع اقاثیم حبصیف مهعابتأل هنوغلبي « نييبنلا ىلع اًقاثيم هللا ذح دقل
 باتکلا نم مکتیتآ اب سَ ی ) ةمکحو باتک نم مکتیتآ یذلاب : هنآ مھئایبنآ ىلع
 هللا ددش مٹ . هورصنتو هب اونمؤت نأ مکیلعف مکعم ال قدصم لوسر مکئیج نیحف ( ةمكحلاو

 مهيلع دكأ هنأ ىآ « ؟ ىرصإ مكلذ ىلع متذخأو متررقأآ : لاق ١ : قاثيملا ىف نييبنلا ىلع

 ن < انررقآ » اولاق الف « ماكحإلا لئاسو لكب همكحأو طابرلا قثوو « ديكوتلا لئاسو لكب

 نم مكعم انو اودهشاف : لاق » . ىرحخأ ةرم مهدهشأ لب . دحلا اذه دنع رمألا هتني
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 وأ ! انملع ام : لوقيف لسرلا عابتأ نم دحاإو تفلتي ال ىكل هلك كلذو . . « نيدهاشلا

 ! انرمأ ام :لوقي

 دمحمب انمؤي نأ اًدهع مالسلا (هيلع ىسيعو ىسوم ىلع ذخأ دقف قاثيملا اذه ىضتقمبو
 - ملسو هيلع هللا لص - لوسرلا ءیجمہ هعاہتا |هنم لک غلبو ‹« ملسو هيلع هللا ىلص -

 : هوعبتي نأ هروهظ دنع مهرمآو ‹ هثعبم ناکمو هتفصو همسا مهاطعأو

 . «نوقسافلا مه كئلوأف كلذ دعب ىلوت نمف »

 . دكؤملا غالبلاو « ددشملا قاثيمل ا اذه دعب مهيلوت ىف ممه ةجح الو
 . «نوعجرب هیلإو اًهرکو اًعوط ضرألاو تاواسلا ىف نم ملسأ هلو؟ نوغبي هللا نيد ريغفأ»

 ؟ملسو هيلع هللا للص - ديدجلا لوسرلا نيد ىف لوخدلا مهئابإو مهنايصعب نوديري اذام

 ؛ مهدحو رشبلا نيد سيل وهو . مالسإلا هللا دنع نيدلا نإ ؟ هللا نيد ريغ رخآ اتید نوغبيأ

 ال رشبلا نم ةقبألا ةنفحلا هذه لاب امف . . اًهركو اًعوط ضرألاو تاوامسلا ف نم هلل ملسأ دقف

 ىف نم لک نإ ؟ هللا ءاقل نم اوبرہب نا نوعیطتسيا ؟ مهروصت یف مهربصم امو ؟ نمت
 . « نوعجري هيلإو » هيلإ نودئاع ضرألاو تاواسلا

 : ىلوت نم ىلوتی نأ م هيلع سيلو مهفقوم نوملسملا نلعيلف الأ
 بوقعيو قحسإو ليعاسإو ميماربإ ىلع لزنأ امو انيلع لز امو هللاب انمآ : لق »

 هل نحنو مهنم دحأ نيب قرفن ال « مہر نم نویبنلاو یسیعو یسوم یتوا امو طابسألاو

 . ( نوملسم

 ىف دوهيلل اهولوقي نأ نوملسملا رمأ ىتلا - نآرقلا ىف دوهعملا عيونتلا عم - ةغيصلا سفن

 .  ينولصافي مهو ةرقبلا ةروس
 . «نيرماخلا نم ةرخآلا ىف وهو « هنم لبقي نلف انيد مالسإلا ريغ غنبي نمو

 ملسو هيلع هللا للص - دمحمب ناهيإلا ىلإ ىضفي ىذلا « هلل هجولا مالسإ ىنعمب مالسإلا

 دنع نم وه هعنصي انيد كلذ ريغ غتبي نمو . مالسإلا نيد وهو ‹ هنید یف هعم لوح دلاو

 . نيرساخلا نم ةرحآالا ىف نوكيو . هنم لبقي نلف « مالسإلا ريغ « هسفن

 هلاو ؟ تانيبلا مهءاجو قح لوسرلا نأ اودهشو مہاہیإ دعب اورفک اًموق هللا یدہب فیک ١
 ‹«نيعمجأ سانلاو ةكثتاللو هللا ةنعل مهيلع نأ مهؤازج كئلوأ . نيلاظلا موقلا ىدهم ال

 . « نورظنب مه الو باذعلا مهنع ففخي ال اهيف نيدلاح

 امو طابسألاو بوقعيو قحسإو لسيعامسإو ميهاربإ ىلإ لزنأ امو اديلإ لزنأ امو للاب انمآ اولوق »( ۱)

 ةروس ] “ نوملسم هل نحنو مهنم دحأ نيب قرفن ال ‹ مہر نم نویبنلا یتوآ امو یسیعو یسوم یٹوآ

 . [ ١١١ : ةرقبلا
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 هيلع هللا ىلص - لوسرلاب مالسإلا اورهظأ نيذلا دوهيلا مه اهلك تايآلا هذب دوصقملاو

 ةرم نيرفاك اوباقنا مث « ةاروتلا ىف هتفص نودجي ىذلا قحلا لوسرلا وه هنأ اودهشو - ملسو

 اک رانلا ف تادودعم مایآ رمآ مهرمآ سیلو 0 منهج ران ف نودلاخ كئلوأف . یرخآ

 مهيلع ةبوبصم نيعمجأ سانلاو ةكئالملاو هللا ةنعل ىه اهنأك رانلا روصي قايسلاو . نومعزي

 ! بناج لک نم

J)بئاتلا دبعلا ةبوت لبقي ٠ ميحر روفغ هللا نإف ارحلصأو كلذ دعب نم اوبات نيذلا الإ  

 مهأل ‹ مه هللا رفغي ال نيذلا ءالؤهف رفكلا ىلع نورصي نيذلا امأ ! هيضام نم ناك امهم

 ! مهسفنأ هوجو ىف ةرفخملا باب اوقلغأ
 نإ . نولاضلا مه كئلوأو « مهتبوت لبقت نل اًرفك اودادزا مث ممناميإ دعب اورفك نيذلا نإ »

 كئلوأ . هب ىدتفا ولو اًبهذ ضزألا ءلم مهدحأ نم لبقي نلف رافك مهو اوتامو اورفك نيذلا

 . ٠ نيرصان نم مه امو ميلآ باذع مه

 نوروهشم دوهيلا نأ كلذ . قافنإلا نع ثدحتي « دوهيلا نع ثيدحلا ةبسالمبو

 ! ال ! هللا دنع نوبرقملا مه مهمآ نومعزي مث . لخبلاب سائلا نورمأبو نولي : حشلاب

 ١ ؟ميلعەب لا ناف ءیش نم اوقفت امو نوب اع اوقفت ةئ ر ىتح رولا اولانت نل .

 مهرفكو مهنايصع ببسب ةمعطألا : ١ رقبلا نمو « رفظ ىذ لك انمرح اوداه نيذلا ىلعو
 كلذ « مظعب طلتخا ام وأ اياوحلا وأ امهروهظ تلح ام الإ (هموحش مهيلع انمرح منغلاو

 ناك ميرحتلا اذه نآ نوركنيو « كلذ نوركني مهنكلو ““ نوقداصل انإو مهيغبب مهانيزج

 : مهيلع نآرقلا دريف < م ذک لع نورصی كلذك انه مهو

 لزنت نأ لبق نم هسفن ىلع ليئارسإ مرح ام الإ ليئارسإ ىنبل الح ناک ماعطلا لك »
 دعب نم بذكلا هللا ىلع ىرتفا نمف . نیقداص متنک نإ اهولتاف ةاروتلاب اوتاف : لق .ةاروتلا

 نم ناك امو افينح ميهاربإ ةلم اوعبتاف . هللا قدص : لق . نوملاظلا مه كئلوأف كلذ

 . (نيكرشملا

 )١( ماعنألا ةروس : ٠١١ . ) )۲ماعنألا ةروس : ٠٤١ .
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 لقف  نولداجي مهو - ماعطلا نم مرح ام اهيف مهيلع مرح ىتلا ةبوقعلا رمأ ىف اولداج نإ
 هبلطي نيح بلطلا اذه لثم نوشخب اوناك مهو . نيقداص متنك نإ اهولتاف ةاروتلا اوتاه : مم

 عضوملا فرعيس هنأو « هيلإ ىحوم هنأ نوملعي مهنأل « مهنم - ملسو هيلع هللا ىلص - لوسرلا
 مأل مهحضفي رارسألا هذه فشك نإ مث . ميديأ نيب ىذلا باتكلا نم هب دهشتسي ىذلا

 مكح اذه نولوقيو مهدنع نم مالك ىأ نوروزيو « امنوعيذي ال ةاروتلا رارسأب نوظفتحم

 !ةاروتلا

 ىهنيو ٠ هللا قدص » : مهن لوقي لب ! اهولتيو ةاروتلاب اوئيجم نأ رظتني ال وهف كلذل

 ميهاربإ عابتآ مكنأ نومعزت منك نإ : مه لوقي لدجلا ىهني نأ لبق هنكلو . مهعم لدجلا

 . « نيكرشملا نم ناك امو افينح ميهاربإ ةلم اوعبتاف « اًقح

 ميهاريإ ةايحب طابترالا اديدش (هف « جحلا نعو ةبعكلا نع ثدحتي ميهاربإ ةبسانمبو

 : مالسلا هيلع

 ماقم تانیب تايآ هيف . نیماعلل ٌىدهو اکرابم ةكبب ىذلل سانلل عضو تیب لوا نإ »
 رفك نمو «اليبس هيلإ عاطتسا نم تيبلا جح سانلا ىلع هلو « اتمآ ناک هلخد نمو ميهاربإ

 . .٠ نيلاعلا نع ىنغ هللا نإف

 ! رفكي نم لوأ دوهيلا نم باتكلا لهأو

 لهأ اي : لق ! نولمعت ام ىلع دیهش هللاو هللا تایآب نورفکت م باتکلا لهآ ای : لق »

 اع لفاغب هللا امو ! ءادهش متنأو اًجوع اهنوغبت نمآ نم هللا ليبس نع نودصت م باتكلا

 . (نولمعت

 ! اهيلع ميقتسي نم نوبح الو | اهيلع نوربصب الو ةماقتسالا نوبحي ال ! اذكه مهأل !؟

 مالسإلا نع نودتريف هيف نوعقي اوداك ىذلا « مه دوهيلا ديك نع نينمؤملا ثدحم انهو

 نم امهنيب ناك اهب جرزخ لاو سوألا ةراثإب درهيلا نيطايش ماق نيح كلذ ! رفكلا ىلإ نودوعيو

 ! مالسإلا لبق عارصو ةوادع

 سوألا نيب داقحألاو تاعارصلا جيجأت ىلع لبق نم نوشيعي اوناك دوهيلا نأ كلذ

 كلذكو . دوهيلا ىلع ةدحوملا مهتوقب اوقوفنيف ةدحوم ةوق اوحبصيف اوغلتأي اليكل « جرزخلاو

 ءاج الف ! اوناک ذنم حالسلا راجت « دوهيلا نم حالسلا ءارش ىلإ اوعراسيف برحلا مهنیب موقتل

 كلذكو دوهيلا مالحأ تلطبو « نومسقني اوداع اف جرزخلاإو سوألا نيب ىخآ مالسإلا

 لإ جرخ نآ الول ! لعفلاب لاتقلل اودانت ىتح ىرحأللا ىلع امهادحإ نوجيهيو . . مهعفانم
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 اودوعت ال : مه لوقيو مہر ىلإ مهدريو مهظعي اًعرسم - ملسو هيلع هللا لص  لوسرلا

 ! ضعب باقر مکضعب برفی ارافک یدعب

 .نيرفاك مكناميإ دعب مكودري باتكلا اوتوأ نيذلا نم اًقيرف اوعيطت نإ اونمآ نيذلا اهبآ اي »
 لإ یده دقف هللاب مصتعی نمو !؟ هلوسر مکیفو هللا تایآ مکیلع للتت متنآو نورفکت فیکو
 !نوملسم متنأو الإ نتومت الو هتاقت قح هللا اوقتا اونمآ نيذلا اأ اي . ميقتسم طارص

 نيب فلأف ءادعأ متنك ذإ مكيلع هللا ةمعن اوركذاو . اوقرفت الو اًعيح هللا لبحب اومصتعاو

 نيبي كلذك .اهنم مكذقنأف رانلا نم ةرفح افش ىلع متنكو « اًناوحخإ هتمعنب متحبصأف مكبولق
 . « نودتېت مکلعل هتایا مکل هللا

 ىف عوقولا افش ىلع نينمؤملا نم ةعاجلا هذه رثؤم ءادنو . رثؤم باتعو . رثؤم هيجوت هنإ
 ! نايإلا قيرط ! قيرطلا جراح عوقولا افش ىلعو « نيطايشلا كئلوأ اهربد ىتلا ةديكملا

 هللا لص - هللا لوسرو نورفکت فیک ؟ مکیلع لت هللا تایآ نوعمست متنأو نورفکت فیک

 ىلإ نوعمتست فیک !؟ هللاب مکبولق لصیو مکملعیو مکظعی ‹ مکیف دوجوم ۔ ملسو هيلع
 !؟ ءادعأ مآ نوملعت متنآو ءادعأالا ةراثإ

 هيقتي نمف الإو ! اوقتت نأ سانلا ىلوأ متنأو . . « هتاقت قح هللا اوقتا اونمآ نيذلا اأ اي »

 ؟ نونمؤم ا هقتي م نإ
 بيغ توملا ناك الو ! مالسإلا ريغ ىلع توم ا نع ىهن هنإ « نوملسم متنآو الإ نتومت الو »

 اًكسمتم ناسنإلا لظي نأ ةيصولا هذه ذيفنتل نذإ ديحولا ليبسلاف « هدعوم دحأ ملعي ال

 . بولطملا طرشلل اًققخ ناك توملا هءاج اذإ ىتح « مالسإلاب

 ىذلا وه « هللا لبحب مهنم لك ماصتعا نإ « . . اوقرفت الو اًعيمج هللا لبحب اومصتعاو »

 دقف « هب مصنعاو ‹ هيلإ نمؤم لك هجنا نإف . . دحاو هقيرطو « دحاو هللا لبحف ! مهعمجم
 ! كانه اًعيح اوقتلا

 دتمملا لبحلا ةرورص ىف همسجب قايسلا نكلو . هيلإ لصاولا هادهو « هند وه هللا لبحو

 . . وجنتل ىديألا هب كسمت ىذلا

 . . ةيلهاجلا ىف لاط ءادع دعب مهبولق نيب فلآ ذإ مهيلع ىربكلا هللا ةمعنب مهركذي مث

 لبق مهالضب - رانلا نم ةرفح افش ىلع اوناكو . نيباحتم اتاوخإ ةمعنلا هذهب اوحبصأف
 نيدو ىدهلاب - ملسو هيلع هللا ىلص - لوسرلا لاسرإب اهنم مهذقنأف مالسإلا مهقانتعا

 ۰ : قلا
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 ١ اًتاوخإ هتمعنب متحبصأف مكبولق نيب فلأف ءادعأ متنك ذإ مكيلع هللا ةمعن اوركذاو «

 اهنم مكذقنأف رانلا نم ةرفح افش ىلع متنكو . .  .

 ناسنإلا ليختيف ١ اهنم مكذقنأف رانلا نم ةرفح افش ىلع متنك ١ : فقوملا ريبعتلا مسجيو

 اهيف اوعقي نأ نومي ىتلا ةظحللا فو . . ران نم ةيواه اهنكلو « ةيواملا ىلع نيفرشم اًموق

 . « نودتېت مکلعل هتایآ مکل هللا یہی كلذك . .

 لبحب ماصتعالا ىلإ مكتوعدو « مكودع نم مكريذحتو « هللا ةمعنب مكريكذتب . . كلذك

 .. هللا

 مه كئلوأو . ركنملا نع نوهنيو فورعملاب نورمأيو ريحا ىلإ نوعدي ةمأ مكنم نكتلو »
 . (نوحلغملا

 نع نوهنيو فورعملاب نورمأيو ريخلا ىلإ نوعدي: اهتافص هذه ةمأ مكنم نوكتتل

 . « نوحلغملا مه كئلوأو .ركنملا

 باذع مف كئلوأو . تانيبلا مهءاج ام دعب نم اوفلتخاو اوقرفت نيذلاك اونوكت الو »

 . ( ميظع

 . . مهتافارحنا نايبو « مأشب مكتیعوت قبس نیذلا دوهیلاک اونوکت ال
 قیرف داك ام دعب انه هناکم یف یتأی « تاذلاب ءالؤه لثم اوحبصی نأ نم ریذحتلا اذهو

 ‹ ءالؤه تافارحناب مهركذي ذإ وهف . . مالسإلا نع دتربف مهديك ىلإ عمتسي نينمؤملا نم
 ءاغصإلل اودرعي الف « مهقيرط ريغ مهقيرط نأ نونمؤملا ملعيل « تقولا تاذ ىن مهرقحجي

 . .مهيلإ

 تدوسا نيذلا امأف . هوجو دوستو هوجو ضيبت موي « ميظع باذع مم كئلوأو . . ١

 تضيبأ نيذلا امآو. نورفكت متنك اب باذعلا اوقوذف ؟ مكناميإ دعب مترفكأ : مههوجو

 . « نودلاخ اهيف مه هللا ةمحر ىفف مههوجو

 ىلع اوميقتسي نأ نم الدب - تانيبلا مهتءاج ام دعب نم اوفلتحاو اوقرفت نيذلا كئلوأ
 هيف ضيبت ىذلا دوهشملا مويلا كلذ ىف ميظع باذع مه - تانيبلل مولق حتفتتو قيرطلا

 ىلع نايإلا ةقارشإبو ‹ ممولق ىف هللا اهبكسي ىتلا ةنينأمطلاو حلاصلا لمعلاب هوجو

 حضتت رفكلا ةملظبو « مهيلع لوتسي ىذلا عزفلاو ريرشلا لمعلاب هوجو دوستو « مههوجو

 هتجيتن نأل « عزغملا لاؤسلا اذه مهيلإ هجويف مههوجو تدوسا نيذلا امأف . مههوجو ىلع
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 ىلع مه لاقي لب « ةفورعم ةباجإإلاف ةباجإ مهنم رظتنب امو « ؟ مكنأميإ دعب مترفكأ » : ةعرفم
 « هللا ةحر ىفف » مههوجو تضيبأ نيذلا امأو . « نورفكت متنك ايب باذعلا اوقوذف » : وتلا

 . « نودلاخ اهيف مه » و بيصعلا مويلا كلذ ىف يعن اہب یفکو
 تضيبأ نيذلا مدقف . « هوجو دوستو هوجو ضيبت موي ١ : لاق هنأ رظنلا فقوتسي

 مف لجع انأك .. مههوجو تدوسا نيذلا مدق باسحلا دنعف كلذ عمو . مههوجو

 . . مهرفك ىلع ءازج باقعلاف باسحل ا

 ىسيع اوعبتا نيذلل ةبسنلاب لاق لبق نمف ! ةروسلا ىف لوألا ةرملا تسيل لاح ىآ ىلع اهنإ

 لإ مث ةمايقلا موي ىلإ اورفك نيذلا قوف كوعبتا نيذلا لعاجو .. ١ : هب اورفك نيذلاو
 ىف اًديدش اباذع مہبذعأف اورفک نیذلا امأف . نوفلتخت هيف متنک |یف مکنیب مکحأف مکعجرم

 . مهروجأ مهيفويف تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلا امأو . نيرصان نم مه امو ةرحنآلاو ايندلا

 . [ ٩] ٠٠١-٥۷ نيلاظلا بحب ال هللاو

 دوصقملاو . . باذعلا مم لجعي هنإ . . ةرباع ةرم سيلو « ةروسلا ىف عبتم قسن نذإ وهف

 ! دوهيلا وه : دحإو نيعضوملا ىف
 تاواسلا ىف ام هلو . نيملاعلل اًلظ ديري هللا امو قحلاب كيلع اهولتن هللا تايآ كلت »

 . « رومألا عجرت هللا إو . ضرألا ىف امو

 هلا ةر نمو « تانيبلا مهتءاج ام دعب نم اوفلتاو اوقرفت نيذلا بيذعت نم ٠ . كلت

 . قحلاب كيلع اهولتن هللا تايآ كلت « هللا قيرط ىلع اوماقتساو اونمآ نيذلا اهيف دلخي ىتلا

 قيرطلا بكنتب مهسفنأ نوملظي نيذلا مه انإ . نيملاعلا نم دحأال (لط ديري ال هللا نإو

 یف ام هلل ناف ! هئازج نم بره دحأ الو « ءابه بهذي ءیش الو . قحا ءازجلا مهبيصيف
 . هيلإ هعجرم هلك رمألاو . . ضرألا ىف امو تاوامسلا

 ١ هللاب نونمؤتو ركنم ا نع نوهنتو فورعم اب نورمأت سانلل تجرح ةمأ ريخ متنك « .
 ىتح . . هلك ةيرشبلا خيرات ىف ةمأ ريخ اهنإ . . ةمألا هذه نأشب ىنابرلا ريرقتلا وه كلذ

 وه - ملسو هيلع هللا لص - اوسر نأ اك « ةقاخلا ةمألا اهنإ ! لبق نم ةنمؤملا ممألا خيرات

 اهتلمحو .. دشرلا نس ىف ةيرشبلاو ةنامألا تلمح ىتلا ةدشارلا ةمألا ىهو . متاخلا لوسرلا

 دوجو تققح ىلا ةمألا .. هلك ضرألا م خیرات یف قوحلم ریغو قوبسم ریغ وحن ىلع

 نیب اہتایح یف تنزاوو : .«میوقت نسحأ یف: هللا هقلخ اک ىمسألا هعضو ىف ناسنإلا

 . .رحآلا ىلع ىغطي اهنم اًبناج عدت ملو ءاهنم اًبناج لمهت ملف ءاهلك ةيناسنإلا ةايحخلا تاموقم
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 . . تقلخ اًيتاذ اود ىدؤتل امو ! تجرخأ اهسفنل امف « سانلل تجرخأ ١ ةمآ ريخ یهو

 م دقتو . . هللاب نمؤتو ركنملا نع ىهنتو فورعمل اب رمأت نأب « اهلك ةيرشبلل اهرود ىدؤتل نإ

 .! ةيرشبلا لكل ناميإلا
 ١ . . نوقسافلا مهرثكأو نونمؤملا مهنم . مم ريخ ناكل باتكلا لهأ نمآ ولو « .

 نكلو . مه ابخ ناكل « ميتافارحنا نعو مهنع ثيدحلا قبس نيذلا باتكلا لهأ نمآ ول

 . « نوقسافلا مهرثكأو »- ملسو هيلع هللا للص - لوسرلاب تنمآ یتلا یه مهنم ةلیلق ةلق

 : درهيلا سأب اوشخم الآ -سانلل تجرح ةمأ رخ  ةنمؤملا ةمألل ثيدحلا هجوي مث

 . . « نورصني ال مث رابدألا مكولوي مكولتاقي نإو ! ىذأ الإ مكورضي نل »

 مكولوي ١ : لاتقلا ثدح اذإ ةكرعملا ةياهن ددح نإ ا الک ! مکورضی نل : لوقی ال هنا

 . «نورصني ال مث رابدألا

 . هتديقع وه مهملا نإ . نمؤلا ةايح ىف مهملا وه سيل ىذآلاو . « ىذأ الإ مكورضي نل »

 ! اهليبس ىف ىذآلا وه هبیصي نآ هيلع الف « یذآ اهبصی مل ةخسار ةيقاب هتديقع تماد اف

 ىذألاب اولابت الف مكتديقع اورضي نل مهنكلو . مكيلإ ىذألا هيجوت نع اوفكي نل دوهيلاو

 ال مث رابدألا مكولوي » ةنومضمو ةفورعم ةكرعم ا ةجيتنف مكولتاق نإ مث . . متنأ مكبيصي ىذلا

 . . ¶ نورصلي

 رمأت األ « لعفلاب ةمأ ريخ ىه ةيمالسإلا ةمألا تناك نيح لاحلا ةعيبطب هلك اذهو

 اهطبري ال « هيلإ تراص ام ىلإ ريصت نيح امأف . . هللاب نمؤتو ركنملا نع ىهنتو فورعلاب

 !؟ هللا دعو اه ققحتي نيأ نمف . . مسالا الإ مالسإلاب

 اه وزن نم ترق رشع ةثالث دعب ققحتت ىتلا . . دوهيلا قح ىف ةبيجعلا ةيآلا هذه ءىبت مث

 ! اهيناعم عسوأو ابتلا عسوأ ىو

 نم بضغب اوءابو « سانلا نم لبحو هللا نم لبحب الإ ارفق انيأ ةلذلا هيلع تبرض »
 ريخب ءايبنألا نولتقيو هللا تايآب نورفکی اوناك مهاب كلذ . ةنكسملا مهيلع تبرضو « هلل

 . ۰. . نودتعی اوناکو اوصع اب كلذ . قح

 موي ىلإ مهبلع نثعبيل كبر نذأت ذإو » : اودجو |ثيحو « ادبأ مهيلع ةبورضم ةلذلا نإ

 4 باذعلا ءوس مهموسي نم ةمايقلا

اًطسو ةمأ مكانلعج كلذكو ١ نع مالكلا ةرقبلا ةروس ضرع یف عجار ( )
 نوكيو سانلا ىلع ءادهش اونوكتل 

 . ادهش مكيلع لوسرلا
 . ۱١۷ ؛ فارعألا ةروس ( ۲ )
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 . « سانلا نم لبحو هللا نم لبحب الإ ١ : ةيئانشتسا تارتف كانه نكلو

 نوكلا ىف متي ال هنإف . . هللا نم ددمب متت ةيئانثتسالا تارتفلا كلتف . . ددملا وه لبحلاو

 . سانلا نم كلذك ددمو . . هللا هديريام الإ

 نم لبحب . . هلك مهخيرات ىف اهلل اولصي مل ىتلا ةيئانفتسالا ممترتف ةمق ىف مويلا دوهيلاو

 . سانلا نم لبحو هللا

 !؟ مت اذالو كلذ مت فيكف

 . . لعفي اع لاسي ال - هناحبس - هنإف « لعفی ایف لاتو هناحبس هلل ًالاؤس اذه سیلو
 ال ىكل ننسلا هذه ربدتب انرمآ دقو . ضرألا ىف رومألا اب ىرجم ننس هل هناحبس هللا انو

 ! انعقو دقو . . اهتيمتح ىف عقت

 ام رفكلاب تحجبتو . . هلك اهخيرات ىف دعبت مل ام هللا نع تدعب دق مويلا ةيرشبلا نإ

 ره : لق » : اهنع لوقي ىتلا ةينابرلا ةنسلل ةضرحم ىهف انه نمو . . هلك اهخيرات ىف حجبتت
 ‹ اعيش مكسبلي وأ « مكلجرأ تحت نم وأ مكقوف نم اًباذع مكيلع ثعبي نآ ىلع رداقلا

 سبلي نأ - لعفي اع لاسی الو - هناحبس هتدارإ تءاش دقو« ضعب سأب مکضعب قیذیو

 نرقلاو رشع عساتلا نرقلا لالخ - هقلحخ رش مهو - دوهيلا سأب اهقيذي نأو « اًعيش ةيرشبلا
 هتافارحناب هتایداصتقاب هتاسایسب هتایقالخأب هراکفأب - هيف شيعن یذلا ماعلا اذهف ! نیرشعلا

 ؟ كلذ ممه مت فيكف . . دوهيلا عنص نم وه-
 . . « ساللا نم لبحو « هللا نم لبحب »

 ! دوهيلل ايسورو اكيرمأ دنس هانعم سانلا نم لبحلا نأ سانلا ضعب نظي دقو
 ! هللا مصع نم الإ سانلا لك ددم هنإ . . ريثكب كلذ نم عسوأ رمألا نإ ! الك

 . . ةملآ هابشأ الو ةملآ اوسيل ! رشب مهنكلو . . كش الو ةريرش ةيرقبع ووذ دوهيلاو
 نم تسيل رامدلا ىلإ ةيرشبلا اهب نوهجوي مويلا ميدي ىف ىتلا ةريرشلا ةرمدملا ةوقلا هذهو

 . . « سانلا » عنص نم ىهام ردقب ةريرشلا مهتيرقبع عنص
 هللا بعش مهبكريل هللا مهقلخ نيذلا ريمحلا مه نييمألا نإ ١ : دوهيلل لوقي دوملتلا نإ

 فيكف . نييمألا « راحتسا » ىلإ ةليوط نورق ذنم نيدهاج نوعسي مهف كلذلو « راتخملا
 « راملا ١ كلذ ىلإ « ناسنإلا » لوحتي انهف . . مهقالخأ عزنو مهدئاقع عزنب ؟ مهنورمحتسي
 ! بوكرلل دعما

 الو باتك امه ىتلا ةمألا نأ ىأ“« ! رامحلا لشمك اهولمحي مل مث ةاروتلا اولمح نيذلا لم »

 . . رایحلا لثم یه اہتایح عقاو یف اہباتک قبطت
 )١( ماعنألا ةروس : ٠١ . ) ) ۲ةعمحلا ةروس : ۵ .
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 نم ةيقب ىلع اوناك سانلا نأل ةيرشبلا داسفإ ةلواع ىف ةليوط اًتورف دوهيلا بعت دقو
 . . قالحآلاو ةديقعلاو نيدلاب كسمتلا

 اوذخأ « اهتيار ابوروأ عفرت ىتلا ةيلهاجلا « ىده » ىلعو « ىضاملا نرقلا ذنم مهنكلو

 ! ةيبهذلا مهتصرف نيطايشلا دجو انهو . . قالحألاو نيدلا نع اًديعب « نيعراسم نوواهٹپ

 ! دوملتلا مهرمأي امك اوبکرف . . بوكرلل ةدعم اريح اودجو

 . دحاو نآ ىف نيبسك اهنم اوبسكيل . . ءازألا تويبو ةنيزلا تويب اوأشنأ دوهيلا نإ

 ىلإ اهجارخإو ةأرملا داسفإب نييمألا داسفإ وه رحآآلا بسكلاو . شحافلا ىداملا بسكلا

 . هعم اهسفن نتفتو لجرلا نتفت ةجئام ةجئاه ةلتف قتيرطلا

 : دوهيلا ىلإ بسكملا قفدتو ! قالخأ الو ةديقع الب اوناك مآل . . « نويمألا » قاسناو

 ! ءاوس نيمعألا قالخأ داسفإو ىداملا بسكلا

 اوبسكيو « ضرالا لك ىف تانبلاو دالوألا اب اودسفيل ! انيسلا اوأشن نيذلا مه دوهيلاو
 . . لاومأالا كلذ ءارو نم

 ريمحلا اودجو .. ضرألا هجو ىلع مويلا دسافم نم ىرن ايف . . اذكهو . . اذكهو
 مهفي اك امهدحو اكيرمأو ايسور نم ال .. سائلا نم « ددملا » قفدتو . . اهوبكرف ةزهاج

 ! هللا مصع نم الإ سانلا لك نم نكلو . . ضعبلا
 مه تراص . . ريمحلا ىف هوشفأ ىذلا داسفلابو . . ريمحلا نم اهوبسك ىتلا لاومألابو

 . . نيرشعلا نرقلا اذه ىف ةصاحخ « سانلا تاردقم ىلع ةعشبلا ةرطيسلا كلت

 مهنيد نع سانلا ىلخت ناك نإ . . سانلا اهليختي ىتلا ةرابجلا ةيدوهيلا ةيرقبعلا نكت ملو

 . ناطلس نم هيلإ اولصو (يف ببسلا وه مهقالحأو

 نع تفك دق « ةمأ رخ نوكتل سانلل هللا اهجرخأ ىتلا ةمألا نأل هلك كلذ ناك دقو

 ! ةيرشبلل اهتلاسر ءادأ نع تفكو ! دوجولا

 ىلإ اهلك ةيرشبلا هاجنا ناك « مامزلا اهدي ىف ىه كسغنو ةيرشہلل اهتلاسر ىدؤت تناك مويف

 . . . مالسإلا ىف اولخدي ل نيذلا ىتح « دوعصلا
 ىذلا كلذو . . ةيرشبلا ةدايق ةيلهاجلا ىلوتت نأ دب الف . . تلختو تفلخت نيح امأف

 عرسأف . . ريم ىلإ سانلا لوجب ىذلا ىقالحألاو ىديقعلا راينالا ثدحف . . لعفلاب ثدح

 . . ريمحلا بكري « ! راتخملا هللا بعش »
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 نع اوفكي ىتح .. هللا ىلإ « سانلا » دوعي ىتح « ضرألا ىف دوهيلا عضو ريغتي نلو
 . . راتخملا هللا بعشل مهسفنأ را حيتسا

 هنإ ١ : هؤايلوأو ناطيشلا ناوعأ الو « هيلع رطيسي نأ ناطيشلا عيطتسي ال « نمؤملا » نإ

 نيذلاو هنولوتي نيذلا ىلع هناطلس نإ . نولكوتي مہر ىلعو اونمآ نیذلا ىلع ناطلس هل سیل
 . !٩۲ نوکرشم هب مه

 ناطيشلا ءايلوأ عيطتسي نلو « مهيلإ ًدايبس ناطيشلا دج نلف هللا ىلإ سانلا دوعي مويو
 ! مهوبکریو مهیلع اورطیسي نآ كلذك

 ىلإ نودوعيو ضرألا ف نيطايشلا رود رسحني فوسف .. هللا ىلإ سانلا دوعي مويو
 ىتلا ةيئانشتسالا ةرتفلا كلت لوزتو « اوغقث اني ةلذلا مهيلع تبرض » : ةمئادلا مهتلاح

 ! هللا قح ىف تمرجأ اهب مويلا ةيرشبلا اهيناعت
# FR % 

 . نودجسي مهو ليللا ءانآ هللا تايآ نولتي ةمئاق ةمأ باتكلا لهأ نم . ءاوس اوسيل »

 . تاربحلا ىف نوعراسيو ركنملا نع نوهنيو فورعملاب نورمأيو رحآلا مويلاو هللاب نونمؤي

 . « نيقتملاب ميلع هللاو . هورفكي نلف ريخ نم اولعفي امو . نيحلاصلا نم كئلوأو
 ةليلق ةثف مهنمف [ عبطلاب تابآلا هذه لوزن تقو ناك كلذو ] ءاوس باتكلا لهأ لك سيل

 نوموقي . انه قايسلا مهيلإ ريشي نيذلا كئلوأف . ملسو هيلع هللا ىلص - لوسرلاب تنمآ

 ىفخي الو هللا دنع مهرج مه ءالؤهف . نونمؤملا هب نمؤي ام لكب نونمؤيو « نيدبعتم ليللاب
 : مهفقوم نوريغب ال مهرفك ىلع نورصم مهف نوقابلا امأ . هللا ىلع مهرمآ

 باحصأ كئلوأو . اًنيش هللا نم مهدالوأ الو مهاومأ مهنع ىنغت نل اورفك نيذلا نإ »
 تباصأ رص هيف حير لثمك ايندلا ةايحلا هذه ىف نوقفني ام لثم . نودلاخ اهيف مه رانلا

 . «نوملظي مهسفنأ نكلو هللا مهملظ امو . هتكلهأف مهسفنأ اوملظ موق ثرح

 ىتلا مهاومأ مهنع ىنخت نل - نيكرشملا وأ باتكلا لهأ نم - مهلك اورفك نيذلا نإ
 مهنع عنمت نلو . ايش هللا نم مهنع ىنخت نل . . مهب نوهابي نيذلا مهدالوأ الو امنوزنتکی

 عئاض ةايحلا هذه ىف نوقفني ام لكو . اهيف نودلاخ مه ىتلاو ! اباحصآ مه ىتلا رانلا

 نع دصلا فو لطابلا ىف نوقفني ذإ ! اوقفنأ الك اثإ مهديزي هنأل ٠ مهيلع ةرسح لب « مهيلع
 نيذلا موقلا ثرح كلت ةيتاع رصرص حير ةروصب مهقافنول لثمي قايسلاو . هللا ليبس
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 ىنعملا نم سفنلا ىف ارثأت دشأ وهو . هلمأتيل ناسنإلا فقوتسي هيبشت وهو « مهسفنأ اوملظ

 ةرمدملا حيرلا عبتتي انه لاي ا نأل . مهيلع لابو نوقفني ام نإ : لوقي نأك « درجملا ىنهذلا

 ره اذإف رمثلا هئم ىجري ناك ىذلا رضانلا عرزلا ىلع تتأ دقو اهليختيو « كلت ىهو

 الإ نوبسکی الو مهسفنآ نوکلہو ماعا نوکلہب : رافکلا ءالؤه لاح كلذكو . ماطح

 .راوبلا

 ال مهو ةصاخ « مهنم ةناطب اوذختي نأ نينمؤملل ىغبني امف ماح وه اذه ناك اذإو

 : لابخلاو تنعلا الإ نيملسملل نونمتي الو ةنيغضلاو دقعلا ىلع الإ نورطني

 دق . متنع ام اودو « ًالابخ مكنولأي ال مكنود نم ةناطب اوذخشت ال اونمآ نيذلا اأ اي »

 متنك نإ تايآلا مكل انيب دق . ربكأ مهرودص ىفخت امو « مههاوفأ نم ءاضغبلا تدب

 . (نولقعت

 ىف ةلالدلا مئاق لاز امو « اترق رشع ةعبرأ ذنم نينمؤملا ىلع لزن ىذلا ىنابرلا ريذحتلا هنإ

 ! ةظحللا لزئتب |نأك مہتايح

 یف لابخلا ثب یف اًدهج نولآب ال ۔ نیملسم ریغ یا - مکریغ موق نم ةناطب اوذختت ال

 دقحلا مهثيدح ىف رهظي . بعاصملاو بعاتملا مكل اوريثي نأ هنونمتي ام ىصقأو . مکفوفص

 ريذحتلا متن مث . . ربك ةنيغضلاو دقحلا نم نوفخي ام نكلو . هيلع مهسوفن ىوطنت ىذلا

 ىلإ هجوت نيح ةيساق ةملك ىهو « نولقعت محنك نإ تايآلا مكل انيب دق ١ : ديدهتلا نمضتي اب

 بيصت ىتلا ةلفغلا نم نيملسملا ظاقيإو « ديدشلا ريذحتلا اهب دوصقملاو . نينمؤملا

 ٠ ةحيصنلا مهصلخجو ء مه وفصي نأ نكمي باتكلا لهأ نم اًدحأ نأ نوبسحيف «مهضعب

 ةلفغلا ىف مہناقذأ ىلإ نوقرغي مهو « ريذحتلا كلذ ربدت ىلإ مريلا « نيملسملا » جوحأ امو

 وأ ! مهنواعي نأ نكمي نيكرشملا نم مهريغ نم وأ باتكلا لهأ نم اًدحأ نأ نوبسحيف

 لذلا ربغ ىف مهاري نأ بحي وأ ! مهيلع رصنلا ممم ىنمتي وأ ! لیئارسإل مہبرح یف مهدنسپ

 هذه لثل نوجّري نيذلا نيروجأملا ءالمعلا ريغ اذهو !! ةقشملاو تندعلاو ةناهملاو

 امو .. اهئارو نم ىتأيس ىذلا ميمعلا ريلاب بوعشلا نونميو « تاكرابملا «تاقادصلا»

 ! نامزلا نم اًنرق رشع ةعبرأ ذنم هللا باتک هب انربحأ ام الإ اهئارو نم یتأب

 اذإو ! انمآ اولاق مكوقل اذإو « هلك باتكلاب نونمؤتو ! مكنوبحجب الو مہنوبعت ءالوأ متنأ اه »

 . رودصلا تاذب ميلع هللا نإ مكظيغب اوتوم : لق . ظيغلا نم لمانألا مكيلع اوضع إولخ

 مکرضی ال اوقتتو اوربصت نإو « اهب اوح اوحرفي ةئيس مكبصت نإو « مهؤست ةنسح مكسسمت نإ
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 . « طيح نولمعی اب هللا نإ . اًتیش مهدیک
 ! ةظحللا هذه ىف ليزنتلا لزنتي انأك

 . «! مکنوبحي الو مہنوبحت ءالوآ متن اه »

 ! مکبحب نورهاظشیو
 . !٠ انمآ : اولاق مكوقل اذإو « هلک باتکلاب نونمؤتو »

 سأب نوشخي ال مويلا مآل . . انمآ نولوقي ال مويلا مهف ! اهرهظم ريغت ىتلا ىه هذه
 ! « نيملسملا »

 یف مه نوديکی مهو نایډلاب مهمامأ نورهاظتيو « نيملسملا نوقلمتي لبق نم اوناك
 مامأ اولوقي نأ نوجاتحي ال مث « ةينالعلا ىفو ءافخلا ىف نوديكي مهف مويلا امآ . ءافالسا
 لإ نوجاتج اوناك ىذلا نيملسملا نم عونلا كلذ مهمامآ نودجم ال مآل « اتمآ « نيملسملا »

 مكدئاقع اوكرتا ٠ نيملسملا » كئلوأل اولوقي نأ مويلا حجبتلا مهب لصي لب «هتقفانمو هقلمن
 مهمالسإ نع مهيلخت ءازج « نيملسملا » كئلوأ باصأ ام كلذو . . ! انيدل ايب اونمآ اولاعتو
 مهؤرجتو مہم مهفافختسا اوبسکو ءادعألا ءالوه مارتحا اودقف نأ : مهئادعأب مهحسقو

 ميلع هللا نإ . مكظيغب اوتوم لق . ظيغلا نم لمانألا مكيلع اوضع اولخ اذإو . . »
 . (رودصلا تاذب

 نمم ةديدعلا نييالملا كلت نم ال نكلو . . ظيغلا نم لمانألا نوضعي مويلا ىلإ اولازامو
 . ءىش ىف نآلا - ممنوفيخي الو ‹ ءىش یف ممنوظیغي ال ءالؤهف ‹ نیملسلا ءاسأ نولمحم
 ىف ناكم لك ىف ةمئاقلا ىمالسإلا ثعبلا تاكرح نم ظيغلا نم لمانألا نوضعي مهنكلو

 ةينلعلاو ةيرسلا تارقؤملا نوميقيو « مهقنحتو اًقح مهظيغت ىتلا ىه هذه . ىمالسإلا ماعلا
 ! اتدابإو اهيلع ءاضقلا ةيفيك اوسرادتيل

 ! ةعجر ريغ ىلإ بهذ دق مالسإلا اذه نأو ! تهتنا دق ةلأسملا نآ مهسفنأ اونم اوناك دقل
 ذخأ هذه ثعبلا تاكرح مايق نكلو . . مهدي ىف عوقولا ةكيشو تحبصأ دق ةرمثلا نأو
 نوضعيو اهيلع نوقنحب مث نمو < مالسإلا ىلع ءاضقلا ىف ةميدقلا مهتينمأ قيقحت ىف مهككشي

 . . ىنفتو ديبت اهلعل فنعلا تاجرد ىصقأب امرضب نوصاوتيو « اهنم ظبغلا نم لمانألا
 طارخنالا نم ريفنتلاو « اهنم مئاقلا ىلع ءاضقلل بيذعتلا عاونأ عشب نومدختسیو

 ديري ىذلا وه هللا نأل اهنم مهضرغ ىلإ نولصي ال كلذ عم مهنكلو .. اهكلس ىف
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 ! هللا رمأ ىف نيمكحملا مه رشبلا سيلو ! ىقبي نأ هنيدل

 . اهب اوحرفي ةئيس مكبصت نإو مهؤست ةنسح مكسسمت نإو
 ! ةعاسلا موقت نأ ىلإو . . ةعاسلا هذه ىلإ ةيقابف هذه امأف

 ی مھف ۰. اھنم یک وق رتب اوحہسآ مہا ؛نیملسلا * رضاحل میاتتمطا ضر میا

 نونمتي اولازامف كلذل ! لبقتسملل نونئمطي الو « ىضاملا نايسن نوعيطتسي ال  مماتك فرتعي

 ! مهقحلت ةنسح ىأ نم نوءاتسيو « ءوسلا نيملسملل

 ثيدحلا خيراتلا ىف مالسإلا » هباتك ىف « ثيمس لوتناك درفلو » ىدنکلا قرشتسملا لوقي

1am in Modern Historyىذألا عزفلا ىسنت نأ عيطتست ال ابروأ نإ » : ۱۱۲ ص «  

 ىف عطتقيو « بونجلاو برغلاو قرشلا نم اهوزغي مالسإلاو « ةيلاوتم نورق ةسخ هلوازت تلظ

 . اهتاذ ةمصاعلا ىلع ىلوتسب داكيو ةينامورلا ةيروطارمإلا ءازجأ لمجأ نم !ءزج موي لك

 ىلع ةيعويشلا ءاليتسا نم ابروأ عزف ىتح الو « ثيدحلا رصعلا ف ءىش هينادي ال عزفلا كلذ

 . 1! ۱۹٤٩ ۀنس یف ایکافولسوکیشت

 5a 11eءإء4سدقلا فيسلا ) هباتك ةمدقم ىف « بورثنو ١ ىكيرمألا قرشتسملا لوقيو

Swordاذك اوعنصو اهنم ءازجأ ىلع اولوتساو ابروأ اوزغ مهنأب نيملسملا خيرات صخل نأ دعب «  

 ام نكلو ١ : لوقي . . ابروأل نيعضاخ اوحبصأو « ةوق الب اوحبصأ مويلا مهنكلو . .
 هيلع لا لص دمع اهاعشأ رفا ةلعملا نارا رخال نأ

 . « ! ءافطنالل ةلباق ريغ ةلعش ىم هعابتأ بولق یف ملسو

 نيملسملل ن ونمت لبقتسملا نم فوخلا عفادبو « ةثراوتملا ةيبيلصلا عفادب - اولازام كلذل

 . ! ريخ نم مهقحلي اه نوءاتسيو « ءوسلا

 ١ طي نولمعي اب هللا نإ . اًتيش مهدیک مکرضي ال اوقتنو اوربصت نو .
 . ٠ ارقتتو اوربصت نإ ١ . . اًققحتم طرشلا ناك املاط اًققحتم دعولا اذه ناك . . معنو

 لزن ام نوعبتي الو مهنيد نوميقي ال مهنأل « نوقت اودوعي ملف « نيملسملا لاح ريغت دقو امأف

 ررغت اذإ الإ لاح لا ريغتي نلو ! رارضإلا ىف نعميو « رضي ديكلا راص دقف . . . مهر نم مهيلع

 .« ! مهسفنأپ ام اوریغي یتح موقب ام ریغی ال هللا نإ ١ : نيملسملا عضو

# #¥# 

 )١ ( دعرلا ةروس : ١
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 تمش ذإ « ميلع عيمس لاو . لاتقلل دعاقم نينمؤملا ىوبت كلهأ نم تودغ ذإو »

 ردبب هللا مكرصن دقلو . نونمؤملا لكوتيلف هللا ىلعو . (هيلو هللاو الشفت نآ مكنم ناتفئاط

 مكبر مكدمي نأ مكيفكي نلأ نينمؤملل لوقت ذإ . نوركشت مكلعل هللا اوقتاف . ةلذأ متنأو

 ‹ اذه مهروف نم مكوتأيو « اوقتتو اوربصت نإ ! ىلب ؟ نيلزنم ةكئاللا نم فالا ةثالثب

 < مكل ىرشب الإ هللا هلعج امو . نيموسم ةكئالملا نم فالآ ةسمخب مكبر مكددمي

 نيذلا نم اًقرط عطقيل « ميكحلا زيزعلا هللا دنع نم الإ رصنلا امو « هب مكبولق نئمطتلو
 ميذعي وأ « مهيلع بوتيوأ - ءىش رمألا نم كل سيل - نيبئاخ اوبلقنيف مهتبكي وأ اورفک
 لاو ءاشي نم بذعيو ءاشي نمل رفغي ضرألا ىف امو تاوامسلا ىف ام هلو . نوملاظ مهنإف

 . ٩ میحر روفغ

 ةلافك تئاك نيثداح ركذي اوقتاو اوربص نإ نينمؤمل ا رمأب هللا لفكت نع ثيدحلا ةبسانمبو
 تمه نيح : اهنع ررضلا فشك ىلإ تدأو |هيف مهلشف نود تلاح ىتلا ىه نينمؤملل هللا

 ىف ةكرعملل نينمؤملا ئيهي - ملسو هيلع هللا ىلص - لوسرلاو الشفت نأ نينمؤملا نم ناتفئاط
 اعجرت نأ ةملس ونبو هثراح ونب تم نيح كلذو « رمألا ماقتساف هللا ةيالو (هتكردأف «دحأ

 ال ةدعلا وليلق ددعلا وليلق ءافعض مهو ردبب نينمؤملا هللا رصن نيحو . بأ نب هللا دبع عم
 نكلو .ةدعلا ىف اًفاعضأ كلذ نم رثكأو ددعلا ىف مهفاعضأ ةثالث ىلع اورصتني نأ دحأ روصتي

 الإ كلذ هللا لعج امو . . منولتقيو رافكلا نوعفديو نينمؤملا عم نوبراحم هتكئالم لزنآ هللا
 - ءايبنأ اوناك ول لب - نينمؤم اوناک ولو « (تاد رشبلاف . . مهولق نئمطتل نينمؤملل ىرشب
 ىبن وهو مالسلا هيلع ميهاربإ ىلإ رت لأ . . مهبولق نئمطتل سوململا ليلدلا اوري نأ نوبحي
 نكلو ! ىلب : لاق ؟ نمؤت مل وأ : لاق ! یتوملا ييحت فيك ینرأ بر ١ : لوقیف هبر بطاخي
 نينمؤملا دميف < ريبلا فيطللا وهو رشبلا بولق نم كلذ ملعي هللاو'" « ! ىبلق نئمطيل
 قيقحتب مولق نئمطتل مهراوج ىلإ نولتاقي نيعلا ىأر مينوري ةكئاللاب ؛ سوململا ليلدلاب
 مدع وأ ةكئالملا لوزن نع رظنلا فرصب هللا دنع نم وه رصنلا نكلو . رصنلاب هللا دعو
 «مكل ىرشب الإ هللا هلعج امو ١ : ةقيقحلا هذه ىلإ نينمؤملا رظن تفلي قايسلاو . . مهوزن
 اذه هلا بتك دقو . . ١ ميكحلا زيزعلا هللا دنع نم الإ رصنلا امو . هب مکبولق نثمطتلو

 . .«نيبئاخ اوبلقنيف مهتبكي وأ اورفك نيذلا نم اًفرط عطقيل » هناحبس اهديري ةمكحل رصنلا

 هيبنل ىلاعت هلوق كلتو هذه نيب ىتأيو « نوملاظ مهإف مبذعي وأ مهيلع بوتي وأ

 . ۰ : ةرقبلا ةروس ( )
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 ملسو هيلع هللا ىلص - لوسرلل سيلف « ءىش رمألا نم كل سيل » : - ملسو هيلع هللا ىلص

 بتك ىذلاوه - هناحبس - هدحو هللا نأش نم اذه نإ ! اهجئاتن الو ةكرعملا ةياهنب نأش

 رمألا ريدي ىذلا وهو « هلك رمألا عجري هيلإ . . هجئاتنو هفادهأ ددح ىذلا وهو « رصنلا

 . هناحبس ءاشي اب هدحو رمألا ربدي ىذلا وهو «هلک

 : كلذك اهب متخيو ةرفغملا مدقي وهف « اونمآو اوبات نإ ةرفغم او ةحرلا ىف رافكلا عمطي هنإ مث
 روفغ هللاو « ءاشي نم بذعيو ءاشي نل رفغي « ضرألا ىف امو تاوامسلا ىف ام هلو ١
 . .امیحر

 ‹ ةرفغملا ىلإ ةعراسملا ىلإ مههجويو « ابرلا نع نينمؤملا ىهني لاتقلاو ةكرعملا وج ىو

 : بونذلل رافغتسالاو « سانلا نع وفعلاو « ظيخلا مظكو « هللا ليبس ىف قافنإلاو

 اوقتإو « نوحلفت مكلعل هللا اوقتاو « ةفعاضم افاعضأ ابرلا اولكأت ال اونمآ نيذلا اهبأ اي »

 نم ةرفغم ىلإ اوعراسو « نومحرت مكلعل لوسرلاو هللا اوعيطأو ٠ نيرفاكلل تدعأ ىتلا رانلا
 ءارضلاو ءارسلا ىف نوقفني نيذلا « نيقتملل تدعأ ضزألاو تاوامسلا اهضرع ةلجو مكبر
 وأ ةشحاف اولعف اذإ نيذلاو « نينسحملا بحي هللاو « سانلا نع نيفاعلاو ظيغلا نيمظاكلاو

 ام ىلع اورصي ملو - هللا الإ بونذلا رفعي نمو - مهبونذل اورفغتساف هللا اوركذ مهسفنأ اوملظ

 نيدلاخ رامنألا اهتحت نم ىرجت تانجو مهبر نم ةرفغم مهؤازج كئلوأ « نوملعي مهو اولعف

 . ٠ نيلماعلا رجأ معنو اهيف
 ! قايسلا ىف اًتجافم ًالاقتنا ةلهو لرأل اذه ودبي دقو

 ! كلذ ريغ نيبي قايسلل قيقدلا عبتتلا نكلو

 رصنلا كلذ نوملسملا اهيف رصتنا ىتلا ردب ةكرعم نع ةرشابم اهلبق ثيدحلا ناك دقل

 مث « اوأ ىف نوملسملا رصتنا ىتلا « دحأ ةكرعم لوادتي اهدعب ثيدحلاو « خيراتلا ىف ديرفلا

 لصفم ثيدح وهو . . ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر رمآ نع اوفلاخ امل ةميزحلا مهتباصأ

 ةكرعملا لخاد ىف ةديعب اطاوشأ ىضميو « ۱۸١ وأ ٠۷۹ ةيآ ىلإ ٠۳۹١ ةيآ نم قرغتسپ لوطم

 ؟ قايسلا ضرتعت ةيحورلاو ةيقلخل-ا تاهيجوتلا هذه لاب ايف . . نوش نم اهوح ايفو

 ! ةكرعملا نع ثيدحلا ميمص نم . . قايسلا ميمص نم اهنإ ! الك

 امه ىبرحلا دادعإلا نع لاحب ةيمهأ لقي ال ةكرعملل ىسفنلاإو ىقلخلاو ىحورلا دادعإلا نإ

 ىقلخلاو ىحورلا دادعإلا اذه نإ لب . . هتاذ حالسلا دادعإب وأ حالسلا ىلع بيردتلاب ءإوس
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 لك ىلع . .ىرحألا لماوعلا كلذ دعب ىتأتو «ىوقألاو لوألا ربثأتلا بحاص وم ىسفنلاو
 ! اهتيمهآ

 «ةكرعملل ىونعملا دادعإلا اذه نع ثدحتت « قايسلا ىف ةضرتعم ودبت ىتلا تابآلا هذهو

 هبناوج نع ثدحتيف دحآ ةكرعم ىلإ ريشي وهو « قايسلا رمتسي مث « هبناوج ضعب نع وأ
 . . ىرحألا

 اوقتاو . نوحلفت مكلعل هللا اوقتاو « ةفعاضم اًقاعضأ ابرلا اولكأت ال اونمآ نيذلا اهيأ اي »

 . ٠ نوم رت مكلعل لوسرلاو هللا اوعيطأو . نيرفاكلل تدعأ ىتلا رانلا

 لعجم الف سوفنلا ىف نئاغضلا ريثي ابرلا نأ ىهف ةكرعملل دادغإلاب ابرلا ةقالع امأف

 ! ودعلا ةهجاومل ةكرعملل دعتست ىهو نوكت نأ اه ىغبني امك ةحالتم ةطبارتم ةيفاص بولقلا
 ىف اورصتنا دق « ءافلخلا » ءالوأ مه اهف ! اًيلايخو اًيرظن مالكلا اذه مويلا انل ودبي دقو

 « ابرلا ىلع هتايح ميقي هلك برغلاو . . ابرلا ىلع اهلك ممايح نوميقي مهو ةيضاملا برحلا
 الو ةرقلا بابسأ نم ابرلا مهعنمي الو .. ضرألا ىف ىركلا ةيداملا ةرقلا كلمي ىذلا وهو

 ( ! رصنلا نم
 ! هنم ربکأ اقح یف هنکلو قح كلذو

 رظنلا ماعنإ دنع نكلو . . رصنلا نم اتكمتم ةوقلا ىف ةياغ برغلا ودبي ةبيرقلا ةرظنلا ىف

 ! رایهنالل هقیرط یف احسفتم ودبي

 رصني هنإ ! نيرفاكلا لماعي امك نيئمؤملا لماعي ال هللا نآ ىهف ىرحآلا ام . . ةدحاو هذه

 ىف مهبيصن مه لجعي هنأل « بابسألاب اوذخأو هيف اودهتجا ام رادقمب - مهلطابب - نيرفاكلا

 مهيلإ فون اهتنيزو ايندلا ةايحلا ديري ناك نم » : ! قالخ نم ةرحآلا ىف مه امو « ايندلا ةايحلا
 ام طبحو « رانلا الإ ةرحآلا ىف مه سيل نيذلا كئلوأ ! نوسخبي ال اهيف مهو « اهيف مايع

 . ' « نولمعی اوناک ام لطابو « اهیف اوعنص
 تاذ اوذختا اذإ مهرصني ال ! لطابلا ىلع مهو مهداهتجاب مهرصني ال هللا نإف نونمؤما امأ

 | مهلتقی نأ دیری الو مهدیری - هناحبس - هنآ كلذ ! نورصتنيف رافكلا اهذختي ىتلا لبسلا

 ‹ هقيرط ىلع بابسألا نوذخبتي نيح مهرصني اهنإ ! اورفكف مهنتفل لطاب ىلع مهو مهرصن ولو
 . هرماوأب نیمزتلم
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 « قح كلذف ةفعاضم اًفاعضأ ابرلا نولكأي مهو مهريغ وأ « ءافلحلا ١ هللا رصن اذإف

 نع نوفلاخيو هللا لزنأ ام ريغ نوعبتيو ابرلا نوطاعتي مهو نيملسملا رصنيس هنأ ىنعي ال هنكلو

 ! ءاده نوعبتيو هرمأ ىلع نوميقتسي نيح طقف مهرصني نإ ! هرمأ
 اهدحو ىه اهنأ نيلداجملا ضعب معزي ىتلا ةفعاضملا فاعضألا ةيضقب اًعيرس ارم رمن مث

 تاذ ىف ىوهو لهج وهو !! ميرحتلاب صنلا هلمشي ال ةليلق تايمكب ابرلا نأو « ةمرحلملا

 حبرلا مساب باسحلا ىف فرعي ام وهو - ابرلا باسح نع اًئيش فرعی نم لكف . تقولا
 مث . . ةفعاضم فاعضأ ىلإ ايتاقلت نمزلا ىضمب لوحتت ةليلقلا تايمكلا نأ فرعي - بكرملا

 الو نوملظت ال مکلاومأ سوءر مكلف ١ : نأشلا اذه ىف ةحرص نآرقلا صوصن نإ
 .'نوملظت

 . «نومحرت مكلعل لوسرلاو هللا اوعيطأو »

 .لمشي هنكلو « هنع ثيدحلا قبس ىذلا ابرلا نآشب اذرإو نوكي دق « ماع هيجوت وهو
 . . ةعاط لك هتخيصب

 ١ نيقتملل تدعأ ضرالاو تاوامسلا اهضرع ةنجو مكبر نم ةرفغم ىلإ اوعراسو « .

 ةه ىلإ جاتحم امنإ . . سعاقتلاو لساكتلا هيف حلصي ال رمآلا نإ ! اوناوتت ال ! اوعراس
 وهاذهو . . ىعس ىلإ جاتحي اهيلإ لوصولا نإف ةلئاملا ةنحلا ةعس عمو . . ىعسلا ىف طاشنو

 ١ . . هيف ةعراسملل وعدي ىذلا
 نع نيفاعلإو ظيغلا نيمظاكلاو ءارضلاو ءارسلا ىف نوقفني نيذلا « نيقتملل تدعأ . . »

 . « نينسحملا بحب هللاو . سانلا

 . ىرخأ تافص نيب نآرقلا ف ایثک دری هللا مهقزر ام نوقفني نیذلا مہنأب نیقتملا فصوو
 . عضوملا اذه هب درفني داكي فصوف سانلا نع نوفاعلاو ظيغلا نومظاكلا مآب مهفصو امأ

 ظيغلا مظك بناجب هب نيقتلا فصو امأ . عضوم نم رثكأ ىف وفعلا ىف بيبحتلا ءاج معن
 ىسفنلا دادعإلا ءوض ىف هيلإ رظنن نحنو . . هب درفني داكي عضوملا اذه نإ لوقن ىذلا وهف
 لالغألاو داقحألا لمحي اهضعبو رصتنت ال ةمألا نإ . هتلالدو هتميق ىرثف « ةكرعملل

 نإ . « ىتش مہبولقو اًعيج مهبسحت ١ : رشحلا ةروس ىف دوهيلا صو اک . .ضعبل

 ةدوملل ةادأك سانلا نع وفعلاو ظيغلا مظك ءىجم انهو . ةدوملاب بولقلا ةحالتم ىهو رصتنت

 نم ريخف ! ةنيغض ىلإ لوحتيف بلقلا ىف هظفح ظيغلا مظك ىنعم سيلو . بولقلا طبرو

 . :٠٤ رشحلا ةروس ( ۲) . ۲۷۹ : ةرقبلا ةروس (1)
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 ‹ ءوده ىف هفيرصتو « اده نأ ىلإ هطبض دوصقملا امنإ ! رجفتي كرتي نأو ًداصأ مظكي الأ كلذ

 قلطت نيح كنإف . سانلا نيب ةدوملا ىلإ ىعدأ اذهو ! ءىسملا نع وفعلاب ىهتني ىتح
 ‹ هحرجنو كاخأ لوت ام ابلاغ كنإف « كسفنل رأثلا ديرت « راثتسم تنو نانعلا كبضخل

 كبضغ ادهم مث . . ! هيلإ ءىست نأ كقح نمف كيلإ ءاسأ هنأب كبضغ ىف كلذ رربت تنو

 ‹« رجفتي الف بضغلا اذه طبضت نأ تعطتسا اذإف ! كيخأ سفن ىف هترثآ ام یقبيو « تنآ

 تنأو هنع وفعت نأ كقوط ىف حبصي یتح « هسفن ءاقلت نم كسفن ىف همجح لءاضتيسف

 ىلإ اهوحم ىف جاتحت ىتلا ةءاسإلا كيخأ سفن ىف تثدحأ دق نوكت الو . . رطاخلا حيرتسم

 ! دهج

 اًحشرمو « اهم التو بولقلا طابترال ةلئاه ةليسو هذه نوكت ةكرعملل دادعإلا ءوض ىفو
 . . مهولق ةيفاصتم ةكرعملا نولخدي « نوملسملا كلذك ناك دقو . . رصنلا تاحشرم نم

 . . نورصتنيو . . ةكرعملل مهرعاشم لكب نوغرفتيف
 اورفغتساف هللا اوركذ مهسفنأ اوملظ وأ ةشحاف اولعف اذإ نيذلاو « نينسحملا بحي هللاو »

 كئلوآ . نوملعي مهو اولعف ام ىلع اورصي ملو - ؟ هللا الإ بونذلا رفخي نمو - مهبونذل

 .«نيلماعلا رجأ معنو « اهيف نيدلاخ راألا اهتحت نم ىرجت تانجو مہر نم ةرفغم مهؤازج

 . تافقو انفقوتسي انه قايسلا نإ

 اذإ نيذلاو نينسحملا بح هللاو » : اًقطع نوكت دق « ةشحاف اولعف اذإ نيذلاو » ىف واولاف

 نوکت نأ نکمیو « .. مہونذل اورفغتساف هللا اورکذ مهسفنآ اوملظ وا ةشحاف اولعف

 . . ديدج مالك اهدعب ًادبيو قباسلا مالكلل اًماقتإ « نينسحملا بحب هللاو » نوکتف . اًقانشتسا

 . . صنلا رهاظ ىه ةيناثلا تناك نإو ىلوألا ىلإ ليمأ انأو

 مهسفنأ اوملظ وآ ةشحاف اولعف ١ نيذلل عستت ىتلا ةعساولا هللا ةرفغم نع ثيدحلا نإ مث

 ةرفخم ىلإ اورظنا : محه لوقي انأكف . ضعب نع مهضعب وفعي نأ نينمؤملا ةوعد دعب ءىجن »
 رئاغص ىف ضعبل مكضعب رفغي الأ . . سفنلا ملظو ةشحافلل ىتح عستت فيك ةعساولا هللا

 !؟ رومالا

 ًاطخل-ا نوئطخيو ! نوئطخب مهو ىتح هدابعل هناحبس هللا نم ةلماشلا ةمحرلا هذه مث

 نورفغتسيف هللا نوركذي اومادامو . نوملعي مهو اولعفام ىلع نورصي ال اومادام . . مخضلا

 تانجو مهبر نم ةرفخم مهؤازج كئلوأ » : لوقي نأ ةمحرلا هذه ىف ام بجعأو . . مهبونذل
 كثلوأ . .نيلماعلا نم مهربتعي هنإ « نيلماعلا رجأ معنو . اهيف نيدلاخ رامنألا اهتحت نم ىرجت
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 وه . ةبوتلا وه لمعلا نإ .. معن !! مهسفنأ اوملظ وأ ةشحاف اولعف نيذلا نيئطخللا

 هلجأ نم ىذلا لمعلا وه اذه . . ةيصعملا ىلإ دوعت ال ىكل سفنلا ةدهاجم وه . رافغتسالا

 ! نيلماعلا مهامسو ةنجلاب مهيلع هللا معن

 ؟ هتلالد اف . . ةكرعملا نع ثيدحلا ضرعم ىف ءىچ هلک اذهو

 ةكرعل اوصلخي ىكل امامت مهسوفن ىفصي نأ ديري - ةكرعملل نيملسملا دعي وهو - نآرقلا نإ
 . ابرلا اهرثي ىتلا ناغضألا مهلطعت ال ! قالطإلا ىلع ءىش مهلطعي ال هللا ليبس ىف داهجل ا
 ساسحإلا اهلطعي الو . رشبلا نيب ةريغصلا تاعازنلا اهريثت ىتلا ناغضألا مهلطعت الو

 الف سفنلا لغي ديق هنإ . . ماحتقالا نع تاقوعملا ركأ نم بنذلاب ساسحإلا نإو ! بنذلاب

 !راسكنالاو لذاختلا ىلإ اهعفدي لقثو . . قلطنت

 « بنذلاب ساسحإلا نم كلذك مهصلخي « قوعم لك نم مهسوفن ةيفصت ليبس ىو
 نم اه ايو . . ! ةحر نم اه ايف ! نيرفختسملاو نيركاذلل « هيعارصم ىلع ةرفغملا باب حتفب

 ! ءىش هتوفي ال ةكرعملل لماش دادعإ نم هلايو . . ! ةيبرت

 : لوقي ةكرعملل ىحورلا دادعإلا نم ىرخأ بناوج ضرع ىف قايسلا رمتسي نآ لبقو
 اذه . نيبذكملا ةبقاع ناك فيك اورظناف ضرألا ىف اوريسف نئس مكلبق نم تلخ دق ١

 . « نيقتملل ةظعومو ىدهو ساللل نايب

 تدع ىتلا رانلا اوقتاو ١ لبق نم مه لاق اك « نينمؤملل اهجوم نوكي دق هيجوتلا اذهو

 نيبذكملا ةبفاع لإ ةراشإلا قيرط نع « هللا قيرط ىلع ةماقتسالاب اًرمأ نوكيف « نيرفاكلل

 یتلا ‹ دحآ یئ مهراصتناب اوحرف نیذلا رافکلا ىلإ اھجوم نوکی دقو . نونمؤملا اهبنجتی یکل
 دقف « ضراعلا رصنلا اذه اوحرفت ال : هانعم نوكيف « اهنع ثيدحلا ىلإ قايسلا لوحتيس

 ىه نيبذكملل ةبسنلاب ةياهنلا نأ دكؤت ننسلا هذهو . فلختت ال ننس مكلبق نم تلخ

 الماش نوكي دقو . ةمساحلا ةظحللا لبق ةرصتنم تالوج نم اوزرحأ اهم « كاله رامدلا

 . . « نيقتملل ةظعومو ىدهو » نينمؤملا ريغ « سانلل نايب اذه » : اعم نيقيرفلل
 - هللا لوسر رمال مهتفلاخ ببسب نيملسملا تباصأ ىتلا دحأ ةميزه نع ثدحتي مث

 بناوجلا ددعتم اًصيفتسم اثيدح « ةكرعملا ىف مهدئاقو مهيبن « ملسو هيلع هللا للص

 : ةكرعملل ىقلخلاو ىسفنلاو ىحورلا دادعإلا ليبس ىف هلكو . . تاحمللاو تاراشإلاو

 موقلا سم دقف حرق مكسسمي نإ . نينمؤم متنك نإ نولعألا متنأو اونزحت الو اونهت الو ١
 . ءادهش مكنم ذختيو « اونمآ نيذلا هللا ملعيلو . سانلا نيب اهوادن مابألا كلتو . هلثم حرق
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 اولخدت نأ متبسح مآ . نيرفاكلا قحميو اونمآ نيذلا هللا صحميلو . نيلاظلا بحب ال هللاو

 . «!؟ نيرباصلا ملعيو مكنم اودهاج نيذلا هللا ملعي الو ةنجلا

 . « نينمؤم متنك نإ نولعألا متنأو اونزحت الو اون الو »

 . دعَقم روحش نزحلاف . . اونزجت الو « دحأ ىف مكتقحل ىتلا ةميزما ببسب اونهت ال
 ءالعتسالاف ! نينمؤم متنك نإ - مكتميزه مغر -نولعألا متنأو . . ةمهلا دعقيو ةميزعلا تتفي

 روعشلاب ! ناميإلاب ءالعتسالا . . ةيداملا وأ ةيركسعلا ةوقلاب سيلو . ةكرعملا ىف رصنلاب سيل

 ولو ‹ نمؤملا ءالعتسا ردصم وه اذه . هاده ىلع نورئاسو ىنابرلا قحا ىلإ نودتهم مكنأب

 . نايإلا وهو هتالعتسا ردصم سمت ال ةميزملاف . . ةرباع ةميزه هب ترم

 ءالعتسالا نودمتسي اوداع اف ةيآلا هذه مهيلع تلزن ذنم سردلا اذه نوملسملا ىعو دقلو

 مهنع بهذي ةدعلا وأ ددعلا ىف صقن وأ « ةرباع ةميزه تداع امو . نایإلا ربغ نم

 ! نینمؤم اومادام . . مهءالعتسا

 رمألا ًادبم ىف هيلع اوناك ام ببسب « ةرركتم مئازه مهيلع ترم ىلوألا ةيبيلصلا بورحلا ى
 ىذلا « نيدلا حالص نمؤملا دئاقلا ةمألل هللا ضيق ىتح « داهجلا نع لاخشناو قرفت نم

 نلو « هللا نع مكدعب ببسب متمزه دقل : سانلل لوقيو ٠ سوفنلا ىف ةديقعلا ىكذي حار
 لازت ام نايإلا ةوذج تناك دقف . . اورصتنإو . . اوداعف . . هللا ىلإ اودوعت ىح اورصتنت

 . دامرلا نم ءىش اهالع نإو بولقلا ىف ةنماك

 اونكمت نييبيلصلا ن نم مغرلا ىلعو . . رمألا ادبم ىف ةرركتملا مئازملا هذه نم مغرلا ىلعو
 . مهڙالعتسا نينمؤملا نع لختي ملف . . ماع یتئام ترمتسا ماشلا ىف ةلود ةماقإ نم

 یقلخلا مهداسف نورقتحب اوناک لب ! م ج نیلم نآ - مهتميزه مغر - اوّسحأ
 ةيقبب وأ . . نايإلاب نولعتسي اوناك مهأ كلذ . . هلك مهتايح طمن نورقتجيو « مهللحتو

 ! نیموزهم اوناک ولو الا ر یر نأ نوفرعيف . . نايإلا
 نمؤملا دئاقلا ةمألل هللا ضيق ىتح « قرشملا ىف مهتلود اولازأو راتتلا مهبلغ نيح كلذك

 نيع ةعقوم ىف راتتلا ىلع رصتناو ! هامالسإ او : ةروهشملا هتحيص حاص ىذلا . . زطق
 اوسجي ملو . . نايإلا ةيقبب وأ . . نابإلاب مهتالعتسا نع لئموي اولختي ل كلذك . . تولاج

 - ةميزملا تاظحل رم ىف _نوسحم اوناك لب . نينمؤملا ىلع مهراصتنا ببسب مهنم ريح راتتلا نأ

 ! نونمۇم مآل لضفألا مه مآ

 نآبو . . ةيحورلا ةميزملاب ةرم لوأل نوملسملا نسحأ « طقف ةثيدحلا ةيبيلصلا بورحلا ىف
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 ارك ممولق ىف تبخ دق تناك ناهيإلا ةوذج نأ كلذ ! مهنم ريخ نيرصتنملا نييبيلصلا

 نيملسملا لياز كلذ دنع . حورلا نم ةيواخ رهاظم ىلإ تلوحتو « ةيلاوتم نورق لالخ
 لوأل - نوملسملا رهبنإو ! بولقلا لياز دق ناك ىقيقحلا ءالعتسالا رصنع نأل « مهؤالعتسا

 نم ةرم اولقن اك « مولعلا » اولقني ل . . مهنع نولقني اوحارف مهئادعأ دنع اهب - مهخيرات ىف ةرم

 ًادبم ىف لبق نم ةرم اولعف اك ةعفانلا « تاميظنتلا » اولقني ملو - ريض الو - مهتايح أدبم ىف لبق

 ةيقلخلا ريياعملاو ميهافملاو تاروصتلا اولقنو « مظنلا » اولقن انإ - ريض الو - مهتايح

 یف نولظیسو . . هلوسر ةنسو هللا باتك یف هلک كلذ نم مهدنع ام اوكرتو . . ةيكولسلاو

 اوسحيف .. ديدج نم نأيإلا ةوذج مهولق ىف ظقيتست ىتح نيرداس كلت مهترمغ

 ةرق نم ناك اهم « مهئادع دنع ام ريخ مهدنع ام نأ اوفرعيو « ديدج نم ءالعتسالاب

 ء اهيلا نوجاتحجي ىتلا تاميظنتلاو طقف مولعلا اولقنيو . . رضاحلا تقولا ىف ةيداملا مهئادعأ

 . . ريياعم او ميهاغملاو تاروصتلاو مظنلا اولقنيالو

 ملعيلو ؛ سانلا نيب امهوادن مايألا كلتو . هلثم حرق موقلا سم دقف حرق مكسسمي نإو

 ارنمآ ىذلا هللا صحميلو . نيلاظلا بح ال هللاو . ءادهش مكنم ذختيو اونمآ نيذلا هلل

 . (نيرفاكلا قحميو
 ءدحأ ىف حرق مكباصأ دق ناك نئلف . ردب ةعقوم ىف لبق نم « موقلا ١ باصأ ام ىلإ ريشي

 الف . . سانلا نيب هللا اواي ةميزهو رصن نم مايألا كلتو . ردب ىف هلثم حرق مكباصأ دقف

 انه نيب دقو . . هناحبس وه اهديري ةمكح اّدبأ اًموزهم موزهملا الو « ادب اًرصتنم رصتنملا لظي

 هللا ملعو « اونمأ نيذلا هللا ملعيلو » : نينمؤملا بيصت ىتلا دئادشلا هذه نم هتمكح ضعب

 نم « لزألا ذنم هللا دنع مولعم وه انإو « هعوقو دنع ثدحلا ملعي ال وهف « لزألا ىف قاس

 ىأ . سانلا ملاع ىف ملعت ىتح ةقيقحلا هذه زورب دوصقملا انإ . ىلاعتو هناحبس هللا هردق
 فادهأ نم فده اذهف . . ءادهش مكنم ذختيو ١ « نينمؤملا نع سانلل هللا فشكيل

 ىف اودهشتسا نيذلا ىنعمب ءادهشلا ناك ءارسو . ءادهش نينمؤملا نم هللا ذختي نأ : ةنحملا

 ىلع نيدهاش كلذب اوحبصأف ناميإلا ىلع اوتبث نيذلا ىنعمب وأ « برقألا وهو هللا ليبس

 نوتبثي نينمؤم الاجر هللا زري نأ ةنحملا فادهأ نم نإف . . اعم امه وأ . . نيدلا اذه قدص

 اتمث اہب نورتشی الو ‹ مہتدیقع یف نوطرفی ال ۔ اوقب وأ اولتق ءاوس ۔ ۃدشلا تقو ناہیإلا لع
 ايذتحت جذانو « نيدل اذه ةوق مه « ءادهشلا » ءالؤه نأل . . ميتايح وه نمثلا ناك ولو

 ىفاهنع قايسلا ثدحتيس ىتلا « هللا دنع ةصاخل ا مهتلزنم ىلإ ةفاضإلاب - نينمؤملا نم لايجألا
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 حلاصلو « نيدلا اذه حلاصل وهف اًينابر افده ءادهشلا ذاغتا نوكي نيحف - نييلات نيعضوم
 هميحنو هترفغمو هتحرب اهصخيف هدابع نيب نم هللا اهراتخا ىتلا ةزاتمملا ةوفصلا هذه

 ‹ سائلا هئم ىذأتي ىذلا رضلا اذه لالخ نم ميمعلا ريخلا زربي كلذكو . . هناوضرو

 . . ! ثدح لق نکی م ول نودویو

 . « نيرفاكلا قحميو اونما نيذلا هللا صحميلو »

 قبس دقو ! هللا ةمكح تضتقا اذكه ! ديدشلا ءالتبالا لالخ نم الإ متي ال صيحمتلاو

 قحميو ١ قايسلا ديزي انه نكلو . “” صيحمتلاو ءالتبالا نع لبق نم ثيدحلا

 اذه ةمكح نم نإ م لوقي ! ةكرعملا ف نومزهنم نوملسملاو ؟ كلذ لوقي ىتمو . .«نيرفاكلا

 ‹ باشوأ نم مهسوفنب قلع ام ضعب نم مهصيلخو « نينمؤملا صيحق ةميزهلاب ءالتبالا
 ‹ نيرفاكلا قحمي مث .. هللا ةملك ءالعإ ليبس ىف داهجللو قحللو هلل مهسوفن ديرجتو
 . هلل اودرجتو مهحاورأ تفصو مهسوفن تبلصف « ةنحملا ىف اوصحم نيذلا نينمؤملا كئلوأب

 صيحمتلا ىتأي . . رحتآلا ىلع هبتريو « رحتآلا دعب نيرمألا دحأ بتري قايسلا نأ رهاظو

 صيحمتل ةجيتن ىتأي نيرفاكلا قو . كلذ دعب نيرفاكلل قحملا ىتأي مث ًالوأ نينمؤملل
 ‹ ءالتبالا فادهأ نم اهلك كلتو . . قحملا ثدحيل صيحمتلا ثدحب نأ دبالف . . نينمؤملا

 ! ربخلا كلذ لك هيف اذإف . . هلك ارش سانلا هنظي ىذلا

 . «!؟ نيرباصلا ملعيو مكنم اودهاج نيذلا هللا ملعي الو ةنحلا اولخدت نأ متبسح مأ »

 اودهاج نيذلا هللا زربي نأ لبق ةنحلا اولخدت نأ نكمي ال هنأ ديفي ىراکنإ لاؤس وهو

 ناحتمالاب الإ كلذ متي الو . مهربصو مهداهج فرعي ثيحب اورص نيذلاو مكنم
 . نورباصلاو نودهاجملا هيف زيمتي ىذلا . . ءالتبالاو

 الإ دمحم امو . نورظنت متنأو هومتيأر دقف . هرقلت نأ لبق نم توملا نوئمت معنك دقلو

 ىلع بلقني نمو !؟ مکباقعأ ىلع متبلقنا لتق وآ تام نإفآ « لسرلا هلبق نم تلح دق لوسر

 هلأ نذإب الإ تومن نأ سفنل ناک امو . نیرکاشلا هللا یزجیسو « اًئیش هللا رضی نلف هیبقع

 ىزجنسو اهنم هتؤن ةرحآلا باوث دري نمو « اهنم هتؤن ايندلا باوث دري نمو . الجؤم ابتک
 . «نيركاشلا

 . . دحأ ف مهفقوم نأشب نينمؤملل داح باتع أدبي انه نم

 ىهتنت نأ لبق ةامرلا لبج اورداغف « ملسو هيلع هللا ىلص - هللا لوسر رمأ اوصع دقل

 مهرمأ ىذلا ناكمل ا ةرداغمب - ملسو هيلع هللا ىلص دئاقلا نم ارمأ اوقلتي نأ لبقو « ةكرعلا

 نم اولخ نيذلا لثم مكتأب الو ةنجلا اولخدت نأ متبسح مآ » ةيآ نع ثيدحلا دنع ةرقبلا ةروس عجار ( )١
 مکلبق . .٩ .
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 اكابترا اوثدحأف مهنم ةرغ نيح ىلع نينمؤملا ىلع اوركو ةصرفلا نوكرشملا زهتناف . هورداغي الأ
 مهدازف « لتق دق - ملسو هيلع هلل ىلص - لوسرلا نأب ةعاشإ ترسو . . مهفوفص ىف اًديدش

 ىف رارمتسالل مهرعدي ام نذإ كانه دعي مل هنأ مهضعب ىأر ةأجاغملا ةزه فو « اكابترا كلذ
 ! لتق دق - ملسو هيلع هللا ىلص -لوسرلا مادام لاتقلا

 تعقو ىتلا تافلاخملا وآ ةفلاخملا مظع ردقب اًديدش اًباتع فقوملا اذه ىلع مهبتاع انف

 : مهتم
 ١ نورظنت متنأو هومتيأر دقف . هوقلت نأ لبق نم توم ا نونمت متنك دقلو ! « .

 . . هيبقع ىلع بلقنيف لعفلاب هاج نيح زت مث - اًقداص - توم ا ىنمتي دق ناسنإلا نإ

 . امن هسفن دعأو « توملل ةنيعم ةروص هلايخ ىف مسر هنأل اهنإو - توملا ىنعم ردقي أ هنأل ال

 ! ةاجافملل برطضا هل هسفن دعأو هروصت ىذلا ريغ رخآ قيرط نم توملا هءاج اذإف

 ء هللا ليبس ىف داهجلل ةينلا ىقداص اوجرخ دقل . دحأ ىف نينمؤملل ثدح ىذألا وه اذهو

 - نيكمت ىلع - هجول اًهجو ءادعألا نولتاقي مهسفنأ اوروصت مهنكلو .٠ هللا ليبس ىف تومللو

 الف . .مهفيلح رصنلا ناكو ةكرعملا نم ىلوألا ةلوحلا ىف اولعف كلذكو ! نولتقيو نولتقيف

 اودعأو مهسفنأل هومسر ىذلا قيرطلا ريغ نم توم ا مهأجافو « ةعقوتملا ريغ ةأجافملا تثدح

 ةنايخ اورفي م مأ ىلاعتو هناحبس هللا ملع عمو . . اورفف كابترالا ماصأ . . هئاقلل مهسفنأ

 ! ثدحب نأ هل یخبنی ناک ام ثدح یذلا اذه نأل مهیلع ددشی هنإف اًيلخت الو

 ىلع متبلقنا لتق وأ تام نإفأ . لسرلا هلبق نم تلخ دق لوسر الإ دمحم امو »

 . (!؟مکباقع

 ةعاشإ اوعمس نيح اوزتها نيذلا ن ىرن اننإف رشبلا نحن انقطنمب فقوملا ىلإ رظنن نيحو

 نكمي ايداع اًدئاق وأ «اًيداع يعز نإف ! نيروذعم اوناک  ملسو هيلع هللا لص - لوسرلا لتقم

 مهزازتها ىف اًببس - ةكرعملا ءانثأ ىف ةصاخو  لتقلا وأ توملاب هعابتأ نع هبايغ نوكي نأ

 «ملسو هيلع هللا للص - هللا لوسر وه دئاقلاو ميعزلا اذه نوكي نيح ماب اف . . مهبارطضاو
 م اک هب سوفنلا یئلتم هعابتآ نوک نیح ماب امو ؟ هلک اهخیرات ف ضزألا تلمح نم مظعأ
 !؟ هلك ةيرشبلا خيرات ىف دئاق وأ « ميعزل طق ثدحمب

 !؟ مهسوفن ف ئجافم ا غارفلا تدخن فيك

 ! مه ام ليلتو . . رشبلا نم مزعلا ولوآ الإ هل دمصي ال فقول هنإ

 ىتح تره دق ۔ ملسو هيلع هللا ىلص - هللا لوسر تومب ًالعف تعقو نیح - ةزا نإ لب
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 ! - هنع هللا یضر - باطخلا نب رمع مهسآر ىلعو . . مزعلا ىلوآ
 اوعفتري نأ رشبلا ةقاط ىف ام ىلعأ ىلإ نيملسملا عفرت نأ ديرت ةينآرقلا ةيبرتلا نإف كلذ عمو

 . هيجوتلاب . . ةيبرتلاب نكلو . . رملي نأ نكمي ال انه رسقلاف . . رسقلاب ال ! هيلإ
 . . رعاشملاو نادجولا ةبطاخمب

 كلذ لجأ نمو « رثؤم هنكلو .. عضوملا اذه ىف وه اك . . اداح هيجوتلا نوكي دقو
3 
 + ۰ رسما

 ىرخأ نطاوم ىف هيلع مهرقي اک « یرشبلا فعضلا » ىلع مهرقي نأ - انه - ديري ال هنإ
 ةكرعملا طسو ىف مساحو قيقد انه فقوملا نأل [ « مكل هرك وهو لاتقلا مكيلع بتك ]1

 فصلا ىف ةلخلخلا نم ديزملا الإ ةجيثن ىرشبلا فعضلا رارقإل نوكي الو . لعفلاب ةمئاقلا

 . تالفنالا نم ديزملاو

 ‹ امتالفنا نم سوفنلا دري ىذلا هيجوتلا وه اذهف . . ةميزعلل هيجوتلا ىخبني انه نإ
 ثدحتف . . اهبجاو نع اهلهذت نأ ةمدصلل حمست الو « كساهتتف اهبجاوب اهركذيو

 - لوسرلا ةافو موي ثدح اک كساتلا یقبیو ةميزعلا ىقبت نكلو «ةلاحع ال ۾ معن «ةمدصلا

 : ةداحلا ةجهللا هذه تناك كلذل

 ؟مكباقعأ ىلع متبلقنا لتق وأ تام نإفأ . لسرلا هلبق نم تلح دق لوسر الإ دمحم امو »

 نأ سفنل ناك امو . نيركاشلا هللا ىزجيسو ! اًنيش هللا رضي نلف هيبقع ىلع بلقني نمو

 هتؤن ةرحخألا باوث دري نمو اهنم هتؤن ايلدلا باوث دري نمو ! ًالجؤم اباتك هللا نذإب الإ توق
 . !١ نيركاشلا ىزجنسو .اهنم

 ديدت هنإ . . « نيركاشلا ىزجنسو » « نيركاشلا هللا ىزجیسو » یف رارکتلا اذه ظحالنو

 باوث دری نمو » هلوقو « اًئیش هللا رضی نلف هیبقع ىلع بلقنی نمو » هلوق دعب ةصاخ ! ىفحخ

 ‹ مكنم هدي ضفني هللا نِإف متيلخت نإ هنآ یفخلا دیدهتلا ینعم نإ « ! اهنم هتؤن ایندلا

 یتأبو مکریغ اًموق لدبتسپ وأ « هرم ىلع مکنم نیمیقتسملا یفطصي مث « مکنأشل مکعدیو
 باوثلاو رجألاب مهصخيف « نيميقتسم نيقتم نیبينم نیعئاط یآ . . هلل نیرکاش نیرحخآ موقب
 ىثأي فوسف هنيد نع مكنم دتر نم اونمآ نیذلا اها ای ١ : ةدئاملا ةروس یف لاق اک ! مکنود

 الو هللا ليبس ىف نودهاجي « نيرفاكلا ىلع ةزعأ نينمؤملا ىلع ةلذأ « هنوبحيو مهبحي موقب هللا
 . « ميلع عساو هللاو ءاشي نم هيتؤي هللا لضف كلذ : مئال ةمول نوفاخي

 :O ةدئاملا ةروس ( 17
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 ناك امو هولعف ام نيب قرفلا اوري ىكل نيرباصلا نيدهاجملل ةروص مهمامأ عضي مث

 : رثأتلا ةقيمع ةفيفش ةروص ىهو . هولعفي نأ مهيلع ىغبني
 امو اوفعض امو هللا لیبس یف مہباصأ ام اونهو اف ریثک نویہر عم لتاق یہن نم نیأکو ١

 ء انبونذ انل رفغا انبر : اولاق نأ الإ مهوق ناك امو . نيرباصلا بح هللاو . اوناكتسا

 ايندلا باوث هللا مهاتاف . نيرفاكلا موقلا ىلع انرصنإو « انمادقأ تبثو « انرمأ ىف انفارسإو

 . « نينسحملا بح هللاو . ةرحنآلا باوث نسحو
 . « . . یب نم نیأکو »

 نم نولتاقملا مهعم لتاق نيذلا ءايبنألا مه رثك : اهانعمو . . ريثكتلا ديفت ةغيص ىهو

 . . اونهو امف مهعابتأ

 اوضفنا نيذلا كولس ودبي مث نمو . . ةرثك لب « خيراتلا ىف ةرباع ةلثمأ نذإ اوسيل مهنإ

 ! لسرلا عابتأ نم ةرثكلل ةبسنلاب اًداش اكولس ةعقوملا ىف - ملسو هيلع هللا ىلص - لوسرلا نع
 ! ثدح نأ یغبنی ناک ام اًکولسو

 ىف مباصأ ال اونهو امف ١ : مهئايبنأ عم لاتقلا ىف نيتباثلا كئلوأل ةليمحلا ةروصلا هذه مث

 ةوافحلاب ىحوي مهفقوم ىف ليصفتلا اذه نإ « . . اوناكتسا امو « اوفعض امو « هللا ليبس

 مث ! نينمؤملل باتعلا فقوم ىف هلك كلذو . . مهب ةداشإلاو « مهنع ىضرلاو « مهب ةينابرلا

 نينمؤملا مامأ ةروصلا عفري هنآ كلذ . . ىهيجوت ىوبرت رخآ ضرغل دوصقم ليصفتلا اذه
 سردلا ربدت ىلع نيعم ةروسلا ىف ليصافتلا ةرثك نإف مث نمو . . اهلثم اونوكيل « اهولمتيل
 هيجوت كلذك وه « نيرباصلا بح هللاإو ١ بيقعتلا اذهو . لبقتسملا ىف هلم ةدافإلاو « هيعوو

 . . هللا مکبحیل - ءالؤه لثم- نیرباص اونوک : هانعم « یوبرت

 رغغا انبر : اولاق نأ الإ مموق ناك امو » : ىتأي ةروصلا ىف تاليصفتلا ءاطعإل ارارمتساو
 ققحيف . . « نيرفاكلا موقلا ىلع انرصناو « انمادقأ تبثو « انرمأ ىف انفارسإو « انبونذ انل
 . . دحإو نآ ىف ةريثك اًقادهأ كلذ

 ةفيفشلا ةروصلا لمكي . . فقوملا اذه لثم ىف بحتسملاو بجاولا كولسلل فصو اهنإ

 . نيرباصلا نيلتاقملا كئلوأل

 هللا تبث نآ مهؤاعد نوکی نأو مہبونذل اورفغتسي نآ تقولا تاذ یف نینمؤملل هیجوتو

 اك ةميزها مب لحت الف ‹ نيرفاكلا موقلا ىلع مهرصني نأو « تلز اك لرتال یکل مهمادقأ
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 . « ! انرمأ فانفارسإو ١ ىف ةتفل انه مث

 : اولاق هدونجو تولا اوزرب الو (: لوقڀ [ ۰ : ةرقبلا ةروس ] رخآ ناكم ىف هنإ

 . ' نيرفاكلا موقلا ىلع انرصناو انمادقأ تبثو اًربص انيلع غرفأانبر

 ةروصلا هذه لالخ نم - مههجوي - دحأ ةعقو ىف مهرمأ ىف اوفرسأ دق نونمؤملاو - انه هنكلو

 ىف فيضيف « رمألا ىلع اوميقتسي ىكل هولعفي نأ مهيلع یغخبنی اب ۔ مھمامآ اھعفری یتلا

 ةحوللا يف نونمؤملا اهآرقيل « انرمأ ىف انفارسإو انبونذ انل رفغا انبر » : ةرابعلا هذه ةحوللا

 هيجوت مث « اهلخاد ىف لمتعي امو نينمؤملا سوفن ىلإ ةقيقد ةتفل ىهو ! مهئاعد ىف اهولعجيو

 . ! مهفقوم نم اوجرخيل مهيلع ىخبني اب مه

 ايندلا باوث هللا مهاتآف » : هلل درجتملا فقوملا اذه ةرمثو « ءاعدلا اذه ةجيتنءىجت مث

 . « نينسحملا بحب هللإو : ةرحلالا باوث نسحو

 باوثف . . ةرحألا باوث نسحو ايندلا باوث نيب ريبعتلا ىف ةقرفتلا لاحلا ةعيبطب حضاوو
 ءاضر هدابعل هللا نم اونم ایندلا باوث نوکی نیح یتح <« لضفألاو نسحأللا وه ةرحلالا

 باوثب ةقلعم نمؤملا بولق لظت یکل كلذوإ مهفقوم ةماقتسا ىلع مه ةافاكمو « مهنع

 الو اًجاردتسا ال « هتمحرو هللا لضف نم ناك ولو ايندلا باوثب هنع لخشنت ال « ادب ةرحآلا

 ! ةنتف

 نيلتاقملل تيطعأ ىتلا « ةآفاكملا » فصو ىف لصفملا ضرعلا اذه نأ كلذك حصضاوو

 هذه لثم نوقحتسي ثيحب اونوکی نأ نینمؤملا ممه زفحل یوبرت هیجوت یه « نیرباصلا

 ! للا لضف نم ةيخسلا ةافاكملا
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 لب . نيرساخ اوبلقنتف مكباقعأ ىلع مكودري اورفك نيذلا اوعبطت نإ اونمآ نيذلا اآ ای »
 م ام هللاب اوكرشآ اب بعرلا اورفك نيذلا بولق ىف یقلنس . نيرصانلا ريخ وهو مكالوم هللا

 . « نيلاظلا ىوثم سئبو رانلا مهاوأمو ۰ اًتاطلس هب لزنپ

 نم ءاوس - ةنيدملا ىف رافكلا نأل « اورفك نيذلا ةعاطإ نم نينمؤملل ريذحتلا اذه ءىجم

 دق ‹ مهب نوذولي نيذلا نوقفانملا مهعمو - دوهيلا نم وأ دعب ملست مل ىتلا برعلا لئابق

 نل م نم « هبقاوع مهورذجيو لاتقلا نع نينمؤملا اوطبشيل دحأ ىف ةميزملا وج اولغتسا
 نأ مهرذجي وهف ! ةراسخل ا الإ لاتقلا نم مهبيصي نلو « مهئادعأ ىلع راصتنالا اوعيطتسي

 ةياعدلا كلت مهيف رثؤت نأل ةضرع مهراسكنا ةلاح ىف مهو « ليواقألا هذه اوعمتسي
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 كلذو ! رفكلا اهنإ . . ممتاهيجوتل ةعاطلاو رافكلل عاهتسالا ةياهنب مههباجيو . . ةمومسلملا

 ىه اهنإو . مالسإلا نع دادترالا اهغإ . ةنيه الو ةريغص ةلأسم تسيل اأ لإ مهظقوي ىكل
 ! ةراسخلا ىه ةكرعملا رئاسحخ تسيلو . ةيقيقحلا ةراسخلا

 ١ نيرصانلا ريخ وهو مكالوم هللا لب « .
 . مكالوم هللا لب . . مهولوتت الو اورفك نيذلا اوعيطت ال : لوقي قايسلا نأكو
 هللا نأ - مكولخيل - مكل نيلئاقلا لوق ارقدصت ال : رخآ ىنعم كلذك قايسلا لمتحيو

 . نيرصانلا ريخ وهو « مكالوم هللا لب . . ةميزهلل مككرتو « ردب دعب مكنع ىلخت دق

 مهيلإ اههجوي يتلا ةمومسملا ةياعدلا كلت اهيف رثؤت ال ىكل نينمؤملا بولق ىوقي مث
 : ةميزهلا وج نيلغتسم « نوقفانملاو رافكلا

 . ٠ .. بعرلا اورفك نيذلا بولق ىف ىقلنس »

 ةوق ودبتو « ةمخض ودبتف ىعيبطلا اهمجح نع ودعلا ةوق ربكي (ئاد ةميزملا وج نإ
 ىف مهيلع اورصتني نل رافكلا نأب نينمؤملا قايسلا نثمطي كلذل . . ةريغص اهمامأ مزهنلا

 : هللا ةنس ىف ليصآ ببسل « بعرلا ممبولق ىف هللا ىقليس لب « ةمداقلا ةهجاوملا

 ١ اًناطلس هب لزنی م ام للاب اوکرشآ اب بعرلا اورفک نیذلا بولق یف یقلنس . .
 ةنمؤملا ةئفلا مههجاوت نيح بعرلاب نوكرشملا مزهني نأ « هللا ةنس ىف ليصأ طخ نذإ اذهف

 مهكارشإ ىلع ىويندلا ءازجلا وه بعرلا اذه نوكي نو . . ةدعو اددع مهنم لقآ تناك ولو

 : رحأ ءازجف ةرحلآلا ىف امآ . . اًتاطلس هب لزني مل ام هللاب

 ١ . . «نيلاظلا ىوثم سبو رانلا مهاوأمو . .

 ةئفلا تمادام ةيراج ةنس امنأل . . ةكرعملا لوأ ىف لعفلاب ةققحتم ةئسلا هذه تناك دقلو

 قع ءى ذئدنعف . . امولف تصحو « هيلع تتبثو ناميإلا ىلع تبرتو « تدجو دق ةلمؤملا
 اًذبأ ةنسلا هذه فلختت الو" « نيرفاكلا َقحميو اوثمآ نيذلا هللا صحميلو ١ : نيرفاكلا

 : ةفلاخملا ءازج اهبيصيف ةنمؤمل ا ةئفلا اهب موقت ةفلاخمل الإ

 متيصعو رمألا ىف متعزانتو متلشف اذإ ىتح . هنذإب ممنوسحت ذإ هدعو هللا مكقدص دقلو ١

 مهنع مكفرص مث . ةرحآلا ديري نم مكنمو ايندلا ديري نم مكنم « نوبحت ام مكارأ ام دعب نم
 . ( نينمؤملا ىلع لضف وذ هللاو . مكنع افع دقلو . مكيلتبيل

 متنأ مكنأل مهيلع مترصتناف « ليصألا اهطخ ىلع ةنسلا ترجو . . هدعو هللا مكقدص

 . ۱٤١ : نارمع لآ ةروس ( ۱)
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 ةروص ىف راصتنالا ناكو . . اًناطلس هب لزني مل ام هللاب اوكرشأ نيذلا نوكرشملا مهو ةنمؤملا ةغفلا

 اذإ یتح . . هتنس بسحو هریدقتو هللا نذإب ( مہنوثتجت ی : مہنوسحت ذإ ) رافکلل ٹاثتجا

 وهو « نوبحت ام مكارآ ام دعب نم » !؟ یتمو . . متیصعو متعزانتف « ةفلاخم ا مكنم تعقو

 . . ةميزملا وهو ةفلاخم ا ءازج عقو ذئدنعف . . رصنلا

 . «ةرحآلا ديري نم مكنمو ايندلا ديري نم مكنم . . »

 تلزن ىتح ايندلا ديري نم انم نأ ملعن انك ام : ةيألا هذه تلزن ال ةباحصلا ضعب لاق

 ! ةيالا هذه

 « هللاب نايإلا نع مهدصت ذإ « رافكلا نأش ىف دري ىذلا اهانعمب انه ايندلا ةدارإ تسيلو

 ةراشإ ىه اهنإ . هللا ليبس ىف داهجلا نع مهدصت ذإ « نيقفانملا نأش ىف دري ىذلا اهانعمب الو

 - ملسو هيلع هللا ىلص - لوسرلا رمأل نيفلاخم لبجلا نم اولزن نيذلا ةامرلا لبج ىلع نيلتاقملل

 ىكل مهنيعأ مامأ اهزربيل مهتفلاخغ قايسلا مسج انهف . . ةمينغلا نم مهبيصن ىلع اًوخ
 لجأ نم مهنأ : ةعقاو ةقيقح ركذي كلذ عم ريبعتلاو . اًدبآ اهلثل اودوعي الف « اهوعظفتسي
 نم عيظفتلاو ميسجتلا ءاجيإءىجم نكلو . ةفلاخم لا ىف اوعقو « ايندلا رومآ نم ىهو « مئانخلا

 نع مهدصت ىتلا ىه اهفصوب « نيقفانماو رافكلاب ايندلا ةدارإ قصلي ئاد ىنآرقلا قايسلا نأ
 تاذب نوفصوي مهسفنآ اوأر اذإ . . اهيف مهسفنآ ةروص نونمؤملا ىأر اذإف . . داهجلا وأ ناميإلا

 فصولا هباشت نم اوعزف - رخأ ىنعمب ناك نإو - نوقفانملاو رافكلا هب فصوي ىذلا فصولا

 اودعتباو « ةبيهرلا ةفصلا هذهب مهفصو هنع ببست ام نوبكتري اودوعي ملف « ةروصلا هباشتو

 ! نوقفانم او رافكلا هب فصوي فصو ى مهني ال ىتح قيرطلا اذه نع مهدهج
 . « . . مكيلتبيل مهنع مكفرص مث »

 مايق دعب ةيراجلا هللا ةنسل اًقيقحن « مهروذج نم منوشتجت مهيلإ مكفرص رمألا أادبم ىف
 اًهجوم مكلاتق دعي ملف . . متفلاخ مكنأل . . مهنع مكفرص نآلاو . . ضزألا ىف ةنمؤم ا ةئفلا

 . . مكتفلاخمب مكيلتبيل كلذو ! مهئاثتجا ىلإ ايدؤم الر « مهيلإ

 . . ( نيلمؤملا ىلع لضف وذ هللاو « مكنع افع دقلو »

 قدصو « مهبولق قدص ملعي هنإ ! اهتفلاخ ءازج ةنمؤمل ا ةئفلا نم هدي ضفني مل هللا نإ

 تمخضت « ايندلارومأ نم رمال اوحنج نيح مهتباصأ ةضراع ةلز ىه انإو . . مههجوت

 ءالعإ ىه « مهأو ربكآ ةميقل اوءاج من - ةظح ا - مهتسنأف « ىغبني ام رثكأ مهسح ىف هتميق

 . . . ةنحلا ىهو . هللا ليبس ىف داهجلا ىهو . ضزألا ىف هللا ةملك
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 ةزازتهالا ةجيتنو « مهتفلاغ ةجيتن ىلإ اوظقيتيل « ةميزماب مهالتبا ةلزلا هذه لجأ نمو
 هللاو . . مهنعافعامنإ . . مهنم هدي ضفني إل -اّدبأ - هنكلو . . مهتباصأ ىتلا ةضراعلا

 تخغصو تفص دق مهولق نأ ملع نيح ةياهنلا ىف مهنع افع . . نينمؤملا ىلع لضف وذ
 ! ليصألا اهضبن ىلإ تداعف ةضراعلا ةزازتهالا كلت اهنع تلازو
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 وأ « اهيف مهسفنأ نوري ةآرملا انأك « ةكرعملا ىف ثدح ال ةقيقد ةروص ضرع ىف ذخأب مث

 ! هيف مهسفنأ اوريل مهيلع ضرعي ثادحألل طيرش اہنأک

 . . ربثأتلا ةغلاب ةيبرتلا قرط نم ةقيرط اهنإ
 تاداعلا ضعب ةحلاعمل كلذب هيبشءىش ىلإ ةرصاعملا ةيبرتلا قئارط ضعب تدتها دقلو

 - مه ذخؤيف « اهنم صالخلا نوعيطتسي ال دارفألا ضعب دنع « ةمزال » حبصت ىتلا ةئيسلا

 طيرشلا ضرعي مث « ةئيسلا تاداعلا هذه نوتأي مهو روصلا نم اًطيرش - اوظحلي نأ نود

 هسفن دهاشیف . . ریهشتلاو ةينالعلاب هتمارك حرج ال یتح « هدرفمب سلاج وهو هبحاص ىلع

 اهنم نورفني « نيجرفتملا » سانلا نأ سجيو « همامأ اهاري ىلا ةروصلا نم رفنيف  اًجرفتم »
 ةكرح تناك ءاوس « همزالت ىتلا ةئيسلا ةداعلا لاطبإ ىلإ كلذ هعفديف ! كلذ ىف قحلا مهو

 تاكرحلا نم كلذ هباش ام وأ رفاظألا ضرق وأ « مفلا ىف ماهإلا عضو وأ « ةيعاو ريغ ةيبصع

 ! تاداعلاو

 . . ةييرتلا ىف ةعجانلا ةقيرطلا هذه قبسي نآرقلاو
 ىذلا لمعلا ةروص نوكت فيك ىري الو ! اًدبأ اهتقيقح ىلع هسفن یری ال ناسنإلا نإ

 « جرفتملا عضوم ىف هاري « هلاعأب طيرش هيلع ضرعي نأ الإ . . نيرحآلا نع هرثأت الو هيتأي
 ! هتقیقح ىلع هاریف

 ‹ ةزجحم ةقد ىف ظافلألا اهمسرت « ةكرحتم ةربعم ةقيقد ةروص قايسلا ضرعي انهو

 مهسفنأ نوريف نينمؤملا ىلع ةروصلا ضرعت مث . . ةكرعملا تقو نينمؤملا لاح اهبف لجستف

 ! اّدبأ اهلثل نودوعيالف <« ةروصلا نم نورفنيف . . مهلعفل ةيقيقحلا ةروصلا نوريو « اهيف

 ال یکل مغب اغ مکباثأف . مکارخآ یئ مکوعدی لوسرلاو دحآ ىلع نوولت الو نودعصت ذإ ١
 مغلا دعب نم مكيلع لزنآ مث . نولمعت اهب ریبخ هللاو « مکباصآ ام الو مکئاف ام ىلع اونزعت

 نظ « قتحلا ريغ لاب نونظي مهسفنأ مهتمخأ دق ةفئاطو ‹ مكنم ةفئقاط ىشغي اًساعن ةنمأ

 مهسفنأ ىف نوفخي . هل هلك رمألا نإ : لق !؟ءىش نم رمألا نم انل له : نولوقي « ةيلهاحلا
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 ىف متنك ول : لق ! انه اه انلتق امءىش رمآلا نم انل ناک ول : نولوقي « كل نودبي ال ام

 «مکرودص یف ام هللا ىلتبيلو . مهعجاضم ىلإ لتقلا مهيلع بتك نيذلا زربل مکتویب

 . «رودصلا تاذب ميلع هللاو . مكبولق ىف ام صحميلو

 . دحأ ىلع نوولت الو نودعصت ذإ »

 نيح نيملسملا فص ىف عقو ىذلا للحل او بارطضالل ةلماك ةروص ىطعت ةليلق تاملك

 «ءىشل الو دحلال نوتفتلي ال نيتلفنم لبجلا ىف نودعصي ذإ . . تغابملا ودعلا موجب اوئجوف

 ! اورکفیل نولهمتی الو « اونیبتیل نوفقوتی الو

 « . . مکارخآ یف مکوعدی لوسرلاو »
 نوبيجتسپ الو « ملسو هيلع هللا للص ۔ لوسرلا توص نونیہتی ال مہارطضا یف مھنکلو

 ال ةيتاذلا اهتكرح ىف اهدحو ةبح لك تتلفناو دقعلا طرفنا دقل . . مميداني ىذلا توصلل

 ! اهيلإ هجوتت الو ىرحلألا ةكرحل بيجشست

 . (نولمعت ايب ریبخ هللاو . مکباصآ ام الو مکتاف ام لع اونزعت ال یکل غب ض مکباثاف
 نورسفملا فلتحخا كلذل . . ىناثلا مغلا هب مهباثأ ىذلا لوألا مغلا انه قايسلا ددحم الو

 ردب ىف نيكرشملا ىرسأ لثق مدع لباقم دحأ ىف نيعبسلا ءادهشلا توم وه له . هريسفت یف
 ىرسأ هل نوكي نأ ىبنل ناک ام ١ : لافنألا ةروس ىف هنأشب لزن یذلاو « مهرسأب ءافتکالاو

 الول . ميكح زيزع هللاو « ةرحنآلا ديري هللاو ايندلا ضرع نوديرت ٠ ضرألا ىف نخشي ىتح
 سفن ىف هوثدحأ ىذلا مغلا وه مأ « ميظع باذع متذخأ ايف مكسمل قبس هللا نم باتك

 ااو عاج نم دایوپ باص اب تبار ۰ تع مییارش ملو ع ہا لع وسا
 . ةميزماو بارطضالاو لوما نم مہہاصآ ىذلا معلا هب مهب هب

 تاجا نأ دعب مهسوفت یشغی لیقث لماش مب دلا يسا دق رل نک ار

 ام الو مهتاف ام ىلع اونزجي ال ىكل مغلا اذه مب دق هللا نأ ررقي قايسلاو . . . ةكرعملا

 رظن تفل دوصقملا نوكي دقو قاب لم یا نع میشم یک یا مہباصأ

 مهتباصأ اذإ اونزجي نأ ىغبني الف ةيراجلا هللا ننس نم وه ةميزماو رصنلا لوادت نأ ىلإ نينمؤما
 نوع ىف اوعمطيل رصنلا ةدع اود عيف سردلا اهنم اوملعتي نأ ىغبني لب « ةئسلا هذه
 . مه هللا

 . مكنم ةفئاط ىشغي اًساعن ةنمأ مغلا دعب نم مكيلع لزنآ مث »

 . 1۷-1۸ : لافنألا ةروس ( 1)
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 مهيشغي ذإ . . هللا دنع نم ةرماغ ةمحرب مهسوفن جالع ىف ةريحآلا ةلحرملا تناك كلتو

 - ةظحللا هذه نإ !! ساعن ةظحل دعب ىسفنلا وجل ا ريغتي ام دشأ امو . . نونمآ مهو ساعنلا

 ةظحلل رثأ لك اًمات حسمتف « اهلخاد نم سفنلا ليكشت ديعت انأك - ةريصق نوكت دقو

 هيف ناك ىذلا ريغ ديدج ملاع نم مداق هنأك اًمامن ةفلتخم رعاشمب ناسنإلا وحصيو ةقباسلا
 «هل مهبولق نيملسملا « هلل نيملستسملا نينمؤملا بولقب تطاحأ هللا ةحر كلتو ! تاظحل ذنم

 سوفنو ةنئمطم حاورأب اوظقيتساف < مهمالآو مہنوجش ىلع تحسم . . هباحر ىف نينئمطملا

 . . . ةيفاص

 : هلل دعب صلخت مل امبولق نأل ةغباسلا ةحرلا هذبب معنت ل اإف ىرحأألا ةفئاطلا امأ

 ١ مهسفنأ مهتمه دق ةفئاطو . . « .

 !دعب ةديقعلا هذه اوصل ل نذإ ممنإف « مهماتها روم ىه تلاز ام مهسفنأ تماد امو

 اہيأ اي » : هللاهلك هسفن ملسأ دق ناسنإلا نوکی یتح « هللا نیدلو هل صولخلا متی ال هنإ

 . .«نيبم ودع مكل هنإ ناطيشلا تاوطخ اوعبتت الو ةفاك ملسلا ىف اولخدا اونمآ نيذلا

 ." لبق نم انرشأ ام « مکسفنآ ةفاکبو « اًعيج اولحدا

 وه هللا نيد نوكي نإ ‹ همېع یتلا یه هسفن دوعت ال هلل اهلک هسفن ناسنلا ملسی نیحو
 ىف ةكردم « هللا ليبس ىف اهبيصي اب ةيضار « هللا ردقل ةملستسم هسفن نوكتو . همه ىذلا

 . . اهفرعي م مأ اهتقول ناسنإلا اهفرع ءاوس هللا ردق ءارو ةمكح كانه نأ تقولا تاذ

 ىذلا ملظلل وأ رقفلل وأ ضرملل وأ ةميزهلل مالستسالا هانعم سيل هللا ردقل مالستسالاو

 مهفي ام وأ دوعقلاو زجعلا هانعم سيلو « ةاغطلاو نيرابجلا نم ضزألا ىف ناسنإلا ىلع عقي

 . ثادحلألا هاجت ةلماكلا ةيبلسلا نم « مالستسالا ١ ظفل نم سانلا

 ًالمعو اًداهج هبجاو ناسنإلا ىدأ نأ دعب - هللا دنع نم ىتأي |مب ىسفنلا ىضرلا هانعم نإ

 ىلع لكوتلاو لمعلاو داهم لا ىلإ تقولا تاذ ىف ةدوعلا مث - بابسألاب اًدخأو هللا ىلع داكوتو
 هللا نم ردق ىف ءاجرو « ديدج هللا نم ردقل اراظتنا « ديدج نم باہسآلاب ذحألاو هللا

 مطحم الو «ناسنإلا حور ضرما مطجب الو « ناسنإلا حور ةميزملا مطحت ال كلذبو . . ديدج

 هيلع هل ‹ هل هللا نم ءالتبا اذه نأ نمؤملا ناسنإلا سح ىف نأل . . ناسنإلا حور ملظلا

 . ةرقبلا ةروس ىف ةيألا هذه نع ثيدحلا عجار (۲) . ۲٠۸ : ةرقبلا ةروس ( ) ١

 . لوألا لصفلا ىف ردقلاو ءاضقلا نع مالكلا عجار (۴)
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 ةدهاجم نع دعقي ال هتاذ تقولا فو . هللا ةحر نم سأيي الو هيلع ربصي نيح مخضلا باوثلا

 عمطي ئاد - هنألو « هتدهاجمب هرمأ هللا نأل خلا . . ملظلا وأ « رقفلا وأ ضرما وأ ةميزملا

 . رومالا نم رمآ ىف دهاج الك هل هللا نوع یف
 ءازإ ددبتتو مطحتت نأ ةقاطلل وص وه - لبق نم انرشأ اك - نذإ هللا ردقل مالستسالاف

 . . هللا ردق ىلإ ةعلطم ةنئمطم ةيضار سفنب لمعلاو دهجلا ةدواعم ىلإ زفاح وهو « ثادحأللا

 نيد نوكي انإ هممت ىتلا ىه هسفن دوعت ال ناميإلا نم ةبترملا هذه ىلإ ناسنإلا لصي نيحو
 ديدج نم لمعلل ؤيهتلا نوكي نإ « لغاشلا هلغش وه هللا ليبس ىف هباصأ ام دوعي الو « هللا

 . هللا لیبس یف

 ىف ةرطحخ لوأ نمو ةدحاو ةعفد سانلا لكلءىجت الو . . كش الو ةيلاع ةبترم ىهو

 صل ىتح اهذاوجو اهفتاوهو اهئاوهأو سفنلل ةليوط ةدهاجم ىلإ ةجاح ىفل انإو !قيرطلا
 ! هلا ىلإ

 لذبي ام لك قحتست . . ةليمج ةئيضو ةفيفش ةبترم - اهيلإ ناسنإلا لصي نيح - اهنكلو
 ! هللا ناوضر دهجلا ىلع ءازج ىفکیو . . دهحلا نم اهيف

 . ةقماسلا ةعيفرلا ةمقلا كلت ىلإ مب فذقيل اًعالتقا ضرألا نم سانلا علتقي ال مالسإلاو

 ! مهاصوأ عطقي اَبذج مهبذجي الو
 ىلع ةوطح ةوطخ سانلا ىديأب ذخأي - قيفرلا ىنابرلا ىدهلاو « اهلك ةمحرلا وهو هنكلو

 : هببحو كانه ءاقبلا مه نيز - هقيفوتو هللا نوعب - اولصو اذإف . . كانه ىلإ اولصي ىتح ىقترملا
 ةن اب اورشبأو ءاونزحت الو اوفاخت الآ ةكئالم لا مهيلع لزنتت اوماقتسا مث هللا انبر اولاق نيذلا نإ »

 «مكسفنأ ىهتشت ام اهيف مكلو « ةرحآلا ىفو ايندلا ةايحلا ف مكؤايلوأ نحن . نودعوت منك ىتلا
 نإ « هتحر نم مهدرطي م ةرم اولز اذإ مث. .' « ميحر روفغ نم الز « نوعدت ام اهیف مکلو
 . .(نينمؤملا ىلع لضف وذ هللاو « مكنع افع دقلو ) : ديدج نم دوعصلا ىلع مہنواع

 ملف « دعب هل اوصل ل مهنأل مهسفنأ مهتمه نيذلا كعلوأف « حفسلا ىف اولازام نيذلا امأ

 ! هللا ردقل اوملستسي نأ اوعيطتسي

 انل له : نولوقب « ةيلهاجلا نظ قحا ريغ هللاب نونظي مهسفن مهتمه دق ةغئاطو . . »

 . «! هلل هلك رمألا نإ : لق !؟ءىش نم رمألا نم

 ىلع دحأ سفن ىف ةلهس رمت ال ةميزهاو .. مهسوفن ىف ةلهس ةميزملا رمت ل كئلوأ
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 نم اًيصخش وه هباصأ ال ىسأي اًقيرفو . هللا نيد باصأ ان یسأي اًقیرف نکلو . قالطإلا

 ! روعشو روعش نیب امو « یسأو یس نیہ ام ناتشو ! حارجو لتق ةروص یف رئاسخ

 - ةنينأمطلاو ىسفنلا ءاضرلا ىنعمب - هردقل ملستسيف هللا ىلإ لوألا قيرفلا بوتي مث
 نأل « بوثي ال هترسح ىف بلقتي ىناثلا قيرفلا لظيو « ةكرعملا ىف ةديدج ةلوحل هتقاط دشحيو

 ىلع رومألا كردي نأ عيطتسي الف. . ةيصخشلا هتراسخ وهو « هصخش وه هترسح روح

 نم رمألا نم انل له » : لءاستيف « ةيلهاجلا نظ « قحلا ريغ هللاب نظيو « اهنقيقح

 ةنيدملا ىف ءاقبلا ىف مهرب ذخؤي م هنأل ممباصأ ام مماصأ دق مه نونظي مهنأ كلذ «!؟ءىش

 ! ناكملا اذه ىف اولتق ام مأرب ذخآ ول هنو . . اهنم جورخلا مدعو

 رمألا نإ : لق » : لوقيف « مم ؤاست ىلع اًعيرس دري مهسوفن ىف ام ليصفت ضرعي نأ لبقو
 وأءیش هللا عم نوکی نآ نکمی هنآ « ةياهاج لا نظ « قحا ريغ هلناب مهنظل اًحیحصت ٠ هلل هلک

 ىذلا ءافخلا نم هراهظإو « مهسوفن ىف رودي ام ليصفت دعب دوعي مث !ءىش رمألا نم هل دح

 رمألا نم هل دحأ ال هنآ « ىنعملا كلذ دكؤيف « ةيناث ةرم دريف دوعي . . مهسفنأ ىف هب هنوطيحي

 ! كانه نم وأ انه نم ديبعلا ريبدتب ال هللا نم ردقب عقت رومألا نأو « قالطإلا ىلع ءىش

 انل له : نولوقي « ةيلهاجلا نظ « قحا ريغ هللاب نونظي مهسفنأ مهتمأ دق ةفئاطو . . ١

 ول : نولوقي « كل نودبي ال ام مهسفنأ ىف نوفخب ! هلل هلك رمألا نإ : لق !ءىش نم رمألا نم

 مهيلع بتك نيذلا زربل مكتويب ىف متنك ول : لق ! انه اه انلتق ام ءیش رمآلا نم انل ناک

 . ...٠ ! مهعجاضم ىلإ لتقلا

 ! هنم رارف ال مساح عضوم ىف هللا ردق ءازإ ةيرشبلا سفنلا عضي ‹ بیجع رببعت

 هنأل لتقي الو ! هنم ىأر ريغب هدلب نم وأ هتیب نم چرخ هنأل لتقي ال سانلا نم االف نإ

 سانلا دنسي ىتلا ةرهاظلا بابسألا كلت نم ببس ىأل الو ! لاتقلا ناديم لإ ًدخأ وأ بهذ

 وأ جورخلا ف هيأر ذخؤي ن هنع لتقلا دريل نكي مل هنإ مث ! لتقلا ببس اهيلإ ةيلهاجلا ىف
 ! تيبلا ىف ءاقبلا وأ لاتقلا ناديم ىلإ باهذلا ىف الو !ءاقبلا

 ١ . . مهعجاضم ىلإ لتقلا مهيلع بتك نيذلا زربل مكتويب ىف متنك ول : لق !٠ .
 الو . . مهنم ةدارإب انأك « مهعجاضم ىلإ نوزربي نيذلا مه مهإ . . « زرب » ةملك رظنا

 زوربلا مهيلع بتكي ىذلا وه لتقلا مهيلع بتك ىذلا ردقلا نإ ! ةقيقحلا ىف مه ةدارإ

 ! اليوحت الو ادر اه نوكلمي ال ةاقالم لا كلتل اًعفد نيعوفدم « هتاقالل

 . .اذکه
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 عضولا اذه ىف الو « كاذ و ناكملا اذه ىف مهأل ال « مهيلع بتك لتقلا نأل سانلا لتي

 الو ةعاس نورخأتسي ال « هيف لتقلا مهيلع بتك ىذلا ناكاو نامزلا ىف نولتقيو . . كاذ وأ

 ىف ممتويب ف اوناک ول مآل ‹ مهلتقي ىذلا وه لاتقلا ناديم ىلإ باهذلا سيلو ! نومدقتسي

 ةظحللا كلت ىف لتقلا اوقالي ىكل اوزربو اوكرحتل لتقلا اهيف مهيلع بتك ىتلا ةظحللا
 ! تاسبالملا نم ةسبالم ىلع فقوتي ال رودقم ردقب نوكرحتي مهأل . . ةدودحعملا

 . سفنلا لخاد ىف اًيساسأ ابيغت رومألا ريخي ةروصلا هذه ىف هتقيقح ىلع رمألا روصتو

 نولفغيو ! سانلا لتقي ىذلا وه  هتاذ ىف - لاتقلا نأ نوروصتي - مهتلفغ ىف سانلا نإ

 ! مهنم قيرف توميل نامزلاو ناكملا كلذ ىف نولتتقي سانلا نم اًقيرف دجوأ ىذلا هللا ردق نع

 مهنأ نوبسحي « هردقو هللا ءاضق نم ءهءارو ام نوسنيو ىرهاظلا ببسلاب نوقلعتي نيحو

 ىف داهجلا نع نونبجم كلذلو ! لاتقلا نم اورفي نأ اوعاطتسا نإ توملا نم اورفي نأ نوعيطتسي

 اوملعو « هتقيقح ىلع رمألا اوكردأ ولو ! هل ءاقتاو « توملا نم - مهنظ ىف - اًارف هللا ليبس
 ال ‹ ةظحللا كلت ىف مهيلع بتك دق توملا نأل اهيف نوتومي ىتلا ةظحللا ىف نوتومي مآ

 یئ اوناک ولو « دعب مهیلع بتک دق نوکی ال توم ا نأل اهریغ یف نوتومپ الو « رخآ ببس یآل

 دقف « هللا ليبس ىف مهداهج ىلع فقوتي ال مهلتق نآ نوکردي ذئدنع . . لاتقلا ناديم

 نإ ءاقبلا مه نمي ال مهرارف نإو . . ةداهشلاو لتقلا مه بتكي م نإ نولتقي ال مث نودهاجم

 . . مهتويب ف اوناک ولو مهعجاضم ىلإ نوزربیس ذئدنع مال < مهيلع بتك دق لتقلا ناک

 ! هنع نوسعاقتي الو لاتفلا نع نونبجم ال ذئدنعو

 ! مهتقاط ددبت الو مهحاورأ مطحت الو ةراسخلا وأ ةميزملا مهدعقت ال كلذك ذئدنعو

 ةلخثم ريغ ةميزعو ةديدج حورب مهتعقو نم نوموقيو « هللا ردقل مهسوفن ملستست اهنإ

 حارجلاب

 . قايسلا لالخ نم هيلإ نآرقلا مههجوي ىذلا سردلا وه كلذو

 : ةميزهاب ءالتبالا ةمكح مهملعي مث

 . «رودصلا تاذب ميلع هللإو « مكبولق ىف ام صحميلو « مكرودص ق ام هللا ىلتبيلو »

 ننس بسح یرچب هنوک ىلع ًالضفف . . اتبع رجب ال - ةميز اب وأ رصنلاب - هللا ردق نإ
 وأ اهنيح ىف رشبلا اهفرع ءاوس « ةينابرلا هتمكح هعم نوكت عقي ةرم لك ف هنإف « ةنيعم ةيئابر

 « رودصلا ىف امل رابتخا اهنإ : تحعقو ىتلا ةميزملا كلت ةمكح مهفرعي انه وهو . اهوفرعي مل

 ةو . مهسفنأ مهمهت تلاز ام نيذلاو هلل ممولقو مهسوفن اوملسأ نيذلا هنم نيبثي
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 هيجوتو ‹ نيمزهنم وأ نيرصتنم « مهاوحأ نم ةلاح لك ىف ناميإلا ىلع مهتيبشتب « اونمآ نيذلل

 ةياہن ف مه ىقيقحلا بسكلا وه كلذو . . هباذع نوفاخيو هتحر نوجري « تاد هلل مهولق
 ! رودصلا تاذب ميلع هللاو . . فاطم

 اك وه « ضأألا ىلع هتايح ىف ناسنإلا تالاح نم ةلاح لك ىف « هللاب بولقلا قيلعتو
 سسؤت تناك ىتلا ةديقعلا رومأ نكلو . ةديقعلاب ةفلعتملا رومألا نم - ةيكم ا روسلا نم انملع

 ةديقعلا « سيسأت ١ مت دقل . . ءايشأ اهقوف ىنبنت ةدعاق نآلا ىتأت « ةيكملا ةرتفلا ىف افرص

 ةعاملا عقاو ىف روم هيلع ىنبتل ةديقعلاب ريكذتلا ىتأي نآلاو . ىكملا دهعلا ىف اهخيسرتو
 هیجوت یتأی ةرمو«یعاتجا هيجوت ىتاي ةرمو«ىسايس هيجوت ىتاي ةرمف .ةملسلا
 ىتلا « ةديقعلا ىلع ةسسؤم ىتأت اهلك . . هللا ليبس ىف داهجلل هيجوت ىتاي انهو . . یداصتقا

 . نيدلا اذهب نينمؤملا ةايح ىفء ىش لكو « نيدلا اذه ىفءىش لك هيلع موقي ىذلا ساسألا ىه

 . . ىرخأ ةظحالم كلذك كلانهو

 ةعيبطب كلذك اًياقعو ] اينادجو اًيروعش اًسيسأت سسؤت ةيكم ا ةرتفلا ىف ةديقعلا تناك
 نإف [ للقعلاو ] ىنادجولا ىروعشلا طخلا ىلإ ةفاضإلابف « ىندملا دهعلا ىف انه امأ [ لاحلا

 سوردلاإو ةيلمعلا سوردلا . . « سوردلا ١ لالخ نم ىتآي اهخيسرتو ةديقعلا تيبثت

 ثدح امو ةكرعملا لالخ نم ةهجوملا ةيوبرتلا سوردلا نم انه حضاو وه اك .. ةيوبرتلا

 رئاصم ررقي ىذلا وه هنأو « ردقلاو ءاضقلا نع سردلا اذه اهنم جذومنو . . اهيف
 هذه نم دوصقلا نوكيو . . لاتقلا نع دعب وأ لاتف نم ةرهاظلا بابسألا تسيلو «سانلا

 الو ] . سانلا ةايح ىف ةيعقاو « لامعأ » ىلإ ةديقعلا ليوحت وه ةيوبرتلاو ةيلمعلا سوردلا
 -۔اهنكلو . . لبق نم ةيكملا روسلا ىف ةزراب ةرهاظ ناك . لاعأ ىلإ [ ةديقعلا ليوحت نأ كش

 « ةيقالحأ » الع دعت تناك - ىلهاج عمتجم ىف ةنمؤم ةعامل ىلوألا ةيبرتلا فورظ مكحب

 ةهج نمو « ةهج نم ةبلاغ « ةيعامج ) ةغبص تاذ مويلا ىهو « ةبلاغ « ةيدرف ١ ةغبص تاذ
 < ةيسايس ثايقالخأ راصف <« اًرهاظ اومن اهيف ان دق « ىقالحألا » ىنعملا نإف ىرحأ

 . اذكهو . . ةيلاتق تايقالحأو « ةيداصتقا تايقالخأو « ةيعاتجا تايقالحأو

 ةايحلل اهتسرام ءدبو ‹ ضزألا ىف اهنيكمن ءدبو ةعامجلا ومن عم ىعيبط رمأ كلذو
 ! ناسنإ لك ةايح ىف ةعفان ةيوبرت سورد كلذك هئكلو . . ناميإلا لظ ىف ةيعقاولا
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 . ةيحوملا ةيريرقتلا ةروصلا هذه ىف نآرقلا اهنع فشكي ةقيمع ةيسفن ةقيقح كلتو
 ةصلاخ ريغ اهضعب وآ اهلك هسفن نوكت نيح هللا ليبس ىف توملا ءاقل ىف ددرتي ناسنإلا نإ

 صلخت أ ةئيطخ وأ ٠ ضرألا ىلإ اهدشي تاوهشلا نمءىشل امإ . . ةظحللا كلت ىف امامت هلل

 اهنم ناسنإلا بذجي « ناطيشلا ةصرف نوكت ذئدنعو . هللا ىلإ ةبوتلاب اًماعت اهراثآ نم سفنلا

 . هللا ليبس ىف توملا ىهو « تاعاطلا لك نم مظعألاو عفرألاو ىلعألا ةعاطلا نع اًديعب

 عشري نأ ناسنإلا ديري (نأك « اوبسك ام ضعبب ناطيشلا ممزتسا امنإ » : لوقي ىنآرقلا ريبعتلاو

 نم هبذجي وهو . . عفتريو ميقتسي نأ نم ًالدب عقيو لزيل لفسأ ىلإ هبذجيف ناطيشلاءىجيف

 ال هنأ اًديج ملعي هنأل < هلل امام صلاخ ريغ - ةظحلا كلت ىف - هنأ ملعي ىذلا عضوملا

 ىلع ةديدج ءارضأ ىقلي اذهو ! هلل صلاخ سفنلا ىف عضوم نم هدي نكمي نآ عيطتسي

 هللا اوركذ مهسفنأ اوملظ وأ ةشحاف اولعف اذإ نيذلاو ١ : لبق نم هب انررم ىذلا ىنآرقلا صنلا

 كئلوأ . نوملعي مهو اولعف ام ىلع اورصي لو - هللا الإ بونذلا رفغي نمو - م ونذل اورفغتساف

 . .«نيملاعلا رجأ معنو « اهيف نيدلاخ رامألا اهتحت نم ىرجت تانجو مهر نم ةرفغم مھ ڙازج

 قوعي ديق لك نم مهصّلخي - ةكرعملل نمؤملا دادعإ ليبس ىف - هنإ لبق نم انلق دقف
 ىدصتي ناطيشلا نأ ىرن نآلاو . . بنذلاب ساسحإلا دويقلا كلت نيب نمو ‹«مهقالطنا

 نم اهب ذجيف « ةبوتلاو رافغتسالاو هللا ركذب اهتئيطحخ نم دعب صلخت مل ىتلا ةتطاخلا سوفنلل
 نذإ ةبوتلاو رافغتسالا باب حتف ناكف . ناعمجلا ىقتلي نيح ىلوتتف « هذه اهغعض ةطقن

 نكمي ىذلا عضوملا دجي ال ىتح « لتقلا تابرك ىف اه ناطيشلا ىدصت ءازإ سوفنلا ةيوقتل

 . . عافترالاو دوعصلا نع هدعقيو ناسنإلا لزتسيف هتم هدي

 . ٠ ميلح روفغ هللا نإ . مهنع هللا افع دقلو . . . »

 نول هتاذ حفصلاو . . ةرماع بولقلا نيب ةرباع ةلز اأ ملعي هنأل - هناحبس - مهنع افع

 ! باتعلا بجوتسي ام ىلإ دوعت نأ نم ةميركلا سفنلا لج ةيبرتلا ناولأ نم

# F# 

 مهسفنآ مهتمهأ نيذلا ةفئاطلا نأشب لبق نم اهنع ثدحت ىتلا ةيضقلا ىلإ قايسلا دوعی مث

 ام ءىش رمألا نم انل ناك ول » : اولاقف « رئاسخ نم ةكرعملا ف ثدح ميف نوركفي اوحارف
 نيذلاو «ةيلهاج لا نظ قحلا ريغ هللاب نونظب ١ مهنأب كانه مهفقوم فصو نيذلاو « انه اه انلتق

 زربل مكتويب ف متنك ول : لق » . . « هل هلك رمألا نإ : لق » : ةيالا تاذ یف نیترم مهیلع در

 . . « مهعجاضم ىلإ لتقلا مهيلع بتك نيذلا
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 ىلإ اوهتنيف ريكفتلا اذه لثم ىف اوقلزني نأ نم نينمؤملا رذحيل ةيضقلا ىلإ قايسلا دوعي
 : رافكلا ىهتني ثیح

 اوناك وأ ضزألا ىف اوبرض اذإ مہغاوحإل اولاقو اورفك نيذلاك اونوكت ال اونمآ نيذلا اہیأ ای »
 ييجي هلو . ميولق ىف ةرسح كلذ هللا لعجيل « اولتق امو اوتام ام اندنع اوناك ول ىّرغ
 ام ريخ ةمحرو هللا نم ةرفخل متم وأ هللا ليبس ىف متلتق نئلو . ريصب نولمعت مب هللاو تيميو

 . «نورشحت هللا ىلإل متلتق وأ متم نئلو . نوعمجي

 ةيضقلا هذه ىتلا ىوصقلا ةيمألاب كش الو ىحوي ىرخأ ةرم ةيضقلا ىلإ قايسلا ةدوعو
 اهب لظتسي ىتلا ةينابرلا ةلظملا ةماقإو « ضزألا ىف هللا ةملك ءالعإب ةفلكملا ةمألا ةايح ىف

 . نيينابرلا لدعلاو قحلا ىلإ اهلظ ىف نوئيفيف « سانلا

 ضزألا ىف كانه مادام  دبال اينإو . . لاتق الو داهج ريغبءىجت ال هلك كلذ ةماقإ نإ

 دري نأ هركيو <« ايلعلا ىه هللا ةملك نوكت نأ هركيو « نيينابرلا لدعلاو قحلا هركي نم
 كلذ مادام دبال - هاو ضرألا یف ربجتیل هباصتغا ىلع رصیو یلاعتو هناحبس هبحاصل مكحلا

 اوحبصيف سانأ هللا ليبس ىف تومي نأو « لاتقلاو داهحلا عقي نأ نم « ضزألا ىف (تاق هلك

 . . هلل ءادهش

 ‹ اهدعقي ءوس سجاه وأ اهزججم راسإ لك نم - ةيضقلا هذه ىف - سفنلا قلطنت مل امو

 نإ مهقتاع ىلع نوذخأي نيذلاو <« ضزألا ىف « هللا دنج » نونوكي نيذلا دنجلا دجوي نلف

 . . ضزألا ىف هللا ردقل اًراتس اونوکی

 نك ١ ءىشلل لوقي رهف . . دونحلا كئلوأ رغب ضزرألا ىف هتملك ىلعي نأ هزجعي نل هللا نإو

 نم ةيراس ضزألا ىف رومألا نوكت نأ - هناحبس - هتمکح تضتقا اذکه نکلو . . « نوکیف

 ريخلا وحن اهوهجو اذإف <« اهيلإ مهدوهج نوهجوي ىتلا ةهجولا ىفو رشبلا تافرصت لالخ

 بلا ىف داسفلا رهظ ١ : نوكي كلذك هنإف رشلا وحن اهوهجو نإو « ضرألا ىف ريخلا نوكي
 : كلذكو ٤" المع نسحأ مكيأ مكولبيل » كلذو < . . . سانلا ىديأ تبسك اهب رحبلاو

 . " «اًتسح ءالب هنم نینمۇملا ىلبیلو

 ةماقإل اهنع ءانغ ال ىتلا ةادألا وه هللا ليبس ىف توملل ضرعتلاو لاتقلاو داهجلا ماد امو

 «نينمؤلا سوفن ىف امامت ةيضقلا هذه صلت نأ نذإ دبالف « ضإألا ىف ىنابرلا لدعلاو قحلا
 . هللا ليبس ىف لاتقلا نع زجاح مهزجح ال یتح

 . ٠۷ : لافنألا ةروس ( ٠)۳ . ۲: كللاةروس ٤١ .  )١( : مورلاةروس(١)
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 اًرركم ةيضقلا ضرع ىت نأشلا اذه ىف اهب ملي دق ام نينمؤملا سوفن صيلخت ليبس ینو
 . ةفلتخ « تاطقل » و اياوز نم ةروسلا ىف

 نأ ىلإ . ۾ نينمؤم مک نإ نوعا مت ناو اونزحت الو اونہت الو » : یلاعت هلوق یف ةرم یتأی
 ٠ . . ءادهش مكنم ذختيو اونمآ نيذلا هللا ملعيلو » : لوقي

 نم نيأكو » : هلوق ىلإ « . . هللا نذإب الإ تومت نآ سفنل ناك امو » : ىلاعت هلوق یف ةرمو

 . اوناکتسا امو اوفعضامو هللا لیبس یف مہاصآ امل اونهو امف ریثک نویبر هعم لتاق یبن

 ك نيالا زول مب ىف محک ول : لق 1 : مهتا مهتما نيللا لع ديلا ىف ةر
 . . مهعجاضم ىلإ لتقلا مهيلع

 . . رافكلا هيف عقي (يف اوعقي د نأ نينمؤلا اهيف رذحم يتلا ةللا هذه

 و: ودر مح راق نيل 3: يقال نع ثاحت رهو كلذ دب ةا م

 . « نیقداص متنک ن إ توملا مكسفنآ نع اوءرداف : لق ! ارلتق ام انوعاطأ

 ءايحأ لب اتاومأ هلا ليبس ىف اولتق نيذلا نيست الو ١ : ءادهشلا نع ثدحتتي وهو ةرمو

 . . نوقزري مہبر دنع

 . ٠ مكشتأو مكلاومأ ف نولبتل» لوقي ثيح ةرمو
 وا رک نم مکس لماع لمع عیضأ ال یا: یر ی یاجتناف :

 اولتاقو « ىليبس ىف اوذوأو « مهرايد نم اوجرحأو اورجاه نيذلاف . ضعب نم مكضعب « یثنأ
 مهتاثيس مهنع نرفكأل « اولتقو

 بولق ىلع طبريلو « هتاذ ىنعملا دكؤيل ةديدج ةيواز نم ةيضقلا لوانتي ةرم لك فو

 نينمؤملا
# FF # 

 .  اورفك نيذلاک اونوکت ال اونمآ نیذلا اأ اید

 ايلف ٠ نيول سوفت ف هلعف لع نأب ليف ارك نيللاك وشوك ناب دیده درج

 مزہ انه نمو . . ممنوئش نم نأش یأ ی اورفک نیذلاک اونوکی نأ نم مہبولق ىلإ ہرکآء یش
 . هيف اوعقي نأ نم مهرفنيف اًقيمع اره ريذحتلا وأ ديدهتلا اذه

 اوناك وأ ضرألا ىف اوبرض اذإ مہاوحنإل اولاقو اورفك نيذلاک اونوکت ال اونمآ نیذلا اہیآ ای » ]

 . مهبولق ىف ةرسح كلذ هللا لعجيل « اولتق امو اوتام ام اندنع اوناك ول ىزغ

 نوروصتي توما ممباصأ مث لاتقلل اوجرخ وأ ضرألا ىف ممناوخإ برض اذإ اورفك نيذلا نإ
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 امو اوتام ام مهلهآ نيبو مهرايد ىف نقاب اوناك ول مہنأو « مهلتق ىذلا وه كلذ مهجورخ نأ

 مأ نوروصتيف « لعفت ىتلا ىه امنوبسحيف ةرهاظلا بابسألا ىلإ نورظني مهنأ كلذ ! اولتق
 ردق وهو ثادحألل ىقيقحلا كرحملا نوسنيو ! اه ضرعتلا مدعب اهوشاحتي نأ نوعيطتسي

 تاذ وهو 1 ساوحلا هكردت ام وأ لقعلا هكردي ام الإ ىرت ال ةسومطملا ميتريصب نأل « هللا

 مادام هنأ - سومطملا قطنملا كلذب - نوريف [ ! ةرصاعملا ةيلهاجلا هيف عقت ىذلاءىشلا

 ىلإ ليبسلا وه نذإ لاتقلا ىلإ باهذلا مدعف « لتقلا ىلإ ىدآ ىذلا وه لاتقلا ىلإ باهذلا

 ! لتقلا نم ةاجنلا

 ! . . اورفك نيذلا نظ كلذ

 ىلع تحتفنا هترصب نأل هدحو نمؤملا اهاري ىتلا ىهو - كلذ ءارو ةنماكلا ةقيقحلا امأ

 ولو ! لتقي ثيح ىلإ جرخف « لتقي نأ سانلا نم نالفل رذق دق هللا نأ ىهف - هللا رونب ةقيقحل ا

 . . لبق نم ةيآلا تركذ اک هعجضم ىلإ زربل هتیب ین ناک
 لتقلا اهم ميل هللا اهردق ىتلا ةادألا وه انإ ! لتقي ىذلا وه نذإ لتقلا ىلإ باهذلا سيل

 . هريدقتو هللا ملع ىف نيددحملا ناكم او نامزلا ىف لبق نم ردقملا

 سانلا نم نالفل ةبسنلاب كلذك حبصأ وه انإو ! ةيمتحلا الو ةديحولا ةادألا سيل وهو
 وه كلذو « ةروص ةيأب هردق ذيفنت ىلع رداق هللا نإف الإو . . كلذ ىضتقا دق هللا ردق نأل

 . !٠ مهعجاضم ىلإ لتقلا مهيلع بتك نيذلا زربل مكتويب ىف متتك ول : لق » : ىنعم

 ىلع ةرسح مهبولق نلت « مهرئاصب سامطنال ةقيقحلا هذه نوري أل ذإ « اورفك نيذلا نكلو
 ام اندنع اوناك ول » ! ىرخأ ةروص ىلع رمألا ىف فرصتلا نكمي ناك هنأ مهنظل مهنم عاض ام

 . ( ! اولتق امو اوتام

 ةاحنلا لوقي اك - ماللاو « مهبولق ىف ةرسح كلذ هللا لعجيل . . ١ : لوقي ىنآرقلا ريبعتلاو

 وهف . مهنم عيضي ام ىلع ةرسح مهولق تمت نأ : درصقم فده كلذ انأك . . ليلعتلا مال

 : هذه مهتلوق نولوقي منإ لوقي لب « ةرسح مهولق نلت مهتريصب سامطنال مهنإ : لوقي ال
 ةينابر ةبوقع نذإ ىهف ! مهبولق ىف ةرسح هللا اهلعجيل « اولتق امو اوتام ام اندنع اوناك ول»

 عيضي ام ىلع ايندلا ىف ةرسح مهولق لت . . ىنابرلا ىدا نوضفري نيذلا كئلوأل ةدوصقم
 . ميلآ باذع ةرحلآلا ىف مملو « مهنم

 . ( تیمیو ىج هللاو . . )

 ىتلا ىه امنوبسجي سانلا اہم قلعتی یئلا ةرهاظلا باہسألاءارو یرکلا ةقيقحلا ىه كلت
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 اهئارو نم بسك ربکأ اوبسکیل اہتروادمو اہترواع نولواحی ‹ نوئیججو اھعم نوبھڈیف « لعفت
 ىرحلأالا ةايحلا عيضتو « ةثباعلا ةلواحملا هذه ىف اهلك مهتايح عيضتف ! نارسخ لقأ اورسخيو

 ! لالضلا ةجيتن كلذك

 . . نايب ىلإ جاتحب دق رطاخ بلقلا ىلع رطخي انهو

 ؟ بابسألاب اوذخي نأ نيفلكم نونمؤملا سيل وأ

 ؟ اهب ذحألا نع اودعق نإ ةرحنآلاو ايندلا ىف- نيبساح اوسيل وأ
 اودعي نأو « هب الإ رصنلا متي ال رصنلا بابسأ نم ببسك لاتقلل جوراب نورمؤي اوسيل وأ

 !؟هب الإ رصنلا متي ال رصنلا بابسأ نم ببسك «ةوق نم اوعاطتسا ام مهودعو هللا ودعل

 ! بابسألاب هبلق قلعتي نأ نود بابسألاب ذخأي نمؤملا نكلو . . ىب

 ! سفنلا لخاد ىف قيقحتلا ةبعص وأ روصتلا ةبعص ةلأسملا ودبت دقو
 ال ةلهس ةلأسم « ةريصبو ىده ىلع نايإلا سراي ىذلا « نمؤملا بلقلا ىف اهنكلو

 ! بارطضا الو ضراعت الو اهیف دیقعت

 ٍلاع ىف  جئاتنلا نأ همه وأ هربخأ هللا نالو « اب ہرمآ هللا نأل ةنيعم بابسأب ذخأي هنإ

 ال جئاتتلا نأ - هتاذ تقولا ىف - نمؤي هنكلو . . بابسألا هذه ذاختا قيرط نع متت - رشبلا

 كلت ىلع اهبتري ىذلا وه هللا نأل (نإو « بابسألا كلت ذاختا ةجيتن ةيمتح ةروصبو اًيقاقلت منت
 تاذ ىلع بترل كلذك ءاش ولو ! هدنع نم ىرخأ بابسآ ىلع اهبترل ءاش ولو « بابسألا
 تضتقا دق هللا ةحر تناك اذإ هنأو ! اهوعقوتو سانلا اهفرع ىتلا ريغ ىرخأ جئاتن بابسألا

 رودل ةيدأت « اهيلع ممعايح اوبتريو « اهعم اولماعتي نأ سانلا عيطتسيل ةينوكلا ننسلا تيبثت
 نأ كلذ ىنعم سيلف . . رودلا كلذ ةيدأت ىلع هللا نم ةناعإو <« ضرألا ىف بولطملا ةفالخلا

 ىتلا ةديحولا ننسلا ىه هذه نأ الو ! ةيمتح ةروصب ننسلا كلتب ديقم ىلاعتو هناحبس هللا

 . ءاشي فيك لعفي ةرح هتدارإو ةقيلط هتشيشم اهنإو . نوكلا نوئش اهب هللا ربدی

 كلتب ال هللاب هبلق قللعتو بابسألاب هذآ ةعقاولا هتايح فو نمؤملا بلق ىف نزاوتي انه نمو
 ذحألا ةيحان نم ٠ ايندلا لهأ » ممنومسي نم لمعي ام دشأك عقاولا ملاع ىف لمعيف ! بابسألا
 لبقتیو « رخل ا هدحو هنم رظتنی « هدحو هللاب اًقاعم اثاد هباق لظی كلذ عمو « بابسألاب

 : هيتلاح یف نتف الو ! تارسحل اب هبلق لتمی الو . . بحب امو رظتنی ام ریغ ىلع ءاج نإ ہردق
 ةلاح ىف نفي الو . هللا نود نم اهدبعتيف ايندلا ةايحلا ىف هيعس حجن نإ بابسألاب نتفي ال

 ! هللا ةمحر نم سيف لشفلا
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 . « رصب نولمعت اب هّللاو . .

 هملع ىضتفمب مكبساحيف « لاعألا ةفيقحو « مكبولق ف عفاودلا ةقيقح

 ام ريخ ةمحرو هللا نم ةرفغمل متم وأ هللا ليبس ىف متلتق نلو ١ . ةقيقحلا هذ هناحبس

 . « نورشحت هللا ىلإل متلتق وأ متم نئلو . نوعمجي

 نأ . ذب توملا نم نكي ل اذإ - نولضفيو « هللا ليبس ىف اولتقي نآ نم نورفني سانلا نإ

 لوطتسف لتقلا نم اورف نإ مهأ مهسفنأ ةليخد ىف نوموتي مہنآكو ! اولتقي الو اوتومي

 دعب تقولا نم ةرتف اعف اوشاع نإ مهن مهدلخ ىف رودي الو ! نآلا نوتومی الو مهراعآ
 هنأو ! لاتقلا نم اورف مہنأل ال ‹ دعب هدعوم نحيل لجؤملا باتكلا نألف لاتقلا نم مهرارف

 ! ناكم ىأ ى وأ كانه وأ انه اونوكي نأ نايسف ناح دق دعوملا ناک ول

 ىقيقحلا بسكلا نإ . . امامت ةفلتخ ىرخأ ةيواز نم نينمؤملل ةيضقلا ضرعي نآرقلاو
 . ةمحرلاو هللا نم ةرفغملا وه انإ . . تلاط اهم ضرألا ىلع شاعت ىتلا مايألا ددع سيل

 اذإف . . ترصق وأ تلاط « ضرألا ىلع اهنوشيعي ىتلا مهمايآ ىف « نوعمج امم ريخ ١ كلذ

 ‹ ضزألا ىلع همايأ لوطت نأ همه دعي ل ىقيقحلا بسكلا وه اذه نأ نمؤملا بلق ىف رقتسا

 هللا لیبس یف داھج نم < اهرصق یف ببستی هنآ مّکونب ام بدجتب اهتلاطإ یف یعسی نأ الر
 داهجلا نأ دجو اذإف . . تناك ثيح ةمرلاو ةرفغلا ىلإ ىعسي نأ همه حبصأ لب . . !لاتقو

 . . كانه ىلإ اهجتم هيعس راص ةمحرلاو ةرفغملا باوبأ عسوأ وه هللا ليبس ىف لاتقلاو

 توملا نيب ةياهنلا ىف قرفلا امف . . كلتل ةممتم ةيناث ةيواز نم ةيضقلا نآرقلا ضرعي مث

 ؟فاطملا ةياهن ىف ىلاعتو هناحبس - هللا ريغ دحأ ىلإ نولوتقملا وآ ىتوملا بهذي له ؟لتقلاو
 اهيلع صرح ىتلا ةتوملا كلت تام نم كلذ ىف ىوتسي « هناحبس هدحو هيلإ رشحلا سيل وأ

 لهف . . هللا ىلإ هلكو « اًدحاو رشحلا ناك اذإف !؟ هللا ليبس ىف ًاليتق تام نمو « سانلا رثکأ

 !؟ناوضرلاو ةمحرلاو هللا نم ةرفغم ا الإ . . كلتو ةتوملا هذه نيب ىقيقح قرف كانه

 « امامت مهسوفن ىف ةيضقلا رقتستل « نينمؤملا ىلع رمألا ضرعي ةفلتخملا اياوزلا هذه نم
 . . رومألا عيج ىف صلخت اك هلل رمألا اذه ىف مهسوفن صلو

 ىف هلعف سردلا لعف دقو - ملسو هيلع هللا ىلص - لوسرلل ثيدحلا هجوي مث نمو

 : رمألا ف مهرواشيو مه رفغتسيو مهنع وفعي نأ -نينمؤملا سوفن

 . كلوح نم اوضفنال بلقلا ظيلغ اًظف تنك ولو « مح تنل هللا نم ةمحر ايف »

40 



 هللا نإ . هللا ىلع لكوتف تمزع اذإف ‹ رمألا ىف مهرواشو ‹ مه رفغتساو « مهنع فعاف

 . ٠ نيلكوتملا بحي
 . . سوردلا نم ةلماك ةعومجم ةدحاولا ةيألا هذه يقو

 ةمحرب ءادتبا هركذي نينمؤملا نع وفعي نأ - ملسو هيلع هللا ىلص  لوسرلا هجوي ذِإ وهف
 ٠ مه تنل هللا نم ةر اهبف ١ : اًقيفر اًفوطع انيل - ملسو هيلع هللا ىلص - هتلعج ىتلا هللا

 . هلوح نم اوضفنال كلذك ناك ولو . . اًظيلغ اًظف نكي ل ملسو هيلع هللا ىلص - هنأو

 لوسرلا عابط ىف ردصلا ةعسو ةحامسلاو قفرلاو نيللا اذه نأ . . لوألا سردلا وه اذه

 هذه ةئيهع بناوج نم بناج اهنإ . . هللا نم ةمحرب تناك نإ - ملسو هيلع هللا ىلص
 . . ىربكلا ةنامألاو ةميظعلا ةلاسرلل ةميظعلا سفنلا

 ةعسو ةحاسلاو قفرلاو نيللا نم ءىش هعابط ىف ناك نمف . . نحن انل سردلاو

 ىه اهنإ . . عابطلا هذه ىلع لصح هسفن دنع نم هنأ نبسحي الو « هسفنب رتغي الف ردصلا
 نمو . . هلل بجاإو ةبهوملا هذه ىلع ركشلاو . . هللا ىلإ عجار هلك لضفلاو . . هللا ةهرب
 نإ بيجتسمل هللا نإو . . هنم اهعزنب هجري نأ هللا عديلف ةظلغو ةوفج هعبط ىف ناك

 . . هللا ىلإ هجوتلا قدصو ةينلا تقدص

 نم اوضفنال بلقلا ظيلغ اًظف تنك ولو » : ةرابعلا هذه ىف ءىجب ىناثلا سردلاو
 . .  ڭلوح

 . . ةصاحخ ةفصب هللا ىلإ ةاعدللو « اًعيج انل سرد هنإ

 ضفنال بلقلا ظيلغ اًظف ناك ول هنأ ملسو هيلع هللا ىلص - لوسرلا ثدح نآرقلاف

 هسفن دنع نم سيل اًيحو مهيلإ لقنيو . . هللا ةلاسر مهغلبي وهو اذه . . هلوح نم ساللا

 ! هللا دنع نم هلكلو

 ةميقو ةبيط اهتاذ ىف ىه سانلل اهمدقن ىتلا « ةدالا » نوكت نأ نذإ ىفكي ال هنإ

 اهيف اع مهفرصت الو سانلا رغبت ال ةقيرطب كلذك اهمدقن نأ ىغبني اهنإ ! ةعفانو ةيرورضو
 ! ةعفلمو ةميقو لامجو قح نم

 ىتلا ةوعدلاو . . ةليذرو بذكو ءاير قلملاف ! سانلا قلمتن نأ اًدبأ كلذ ىنعم سيلو

 . ةياهنلا ىف ةلشاف ةوعد هب فلغتت

 نح انم اوبضغي ال یکل مہہویعو مهصئاقن سانلا نع یرادن نأ كلذك هانعم سیلو

 ! فارحنا نم هيف مه ايف رارمتسالاب مهيرغن امنإو كلذب مهجلاعن ال اننإف . اهيلإ مههبنن
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 مه زربن الو ةوعدلا فيلاكتو نيدلا فيلاكت سانلا نع ىفخن نآ كلذك هانعم سيلو
 ىف يوه فداصت نأ نكمي اأ بسحن ىتلا بناوجلا وأ « ةلهسلا ةنيملا بناوجلا الإ

 انمتك دق نوكن كلذب اننإف ! اهتقيقح نيب اًباذج اضرع مهيلع اهضرعن نيح مهسوفن
 ام غلب لوسرلا اهيأ اي » : - ملسو هيلع هللا ىلص - لوسرلل لوقي هللاو « هللا لزنأ ام اًبناج

 هللا لزنآ ام ليئض ولو ءزج ناتکف « هتلاسر تغلب امف لعفت ل نِإو كبر نم كيلإ لزنأ
 ! هيخليو هلک غیلبتلا وحمي

 ام ىلإ سانلا هبنن نحنو اننأ طقف هانعم (نإ . . هلك اذه نم اًئيش كلذ ىنعم سيل ! الك

 نم ۔ فيفخت الو ةارادم الب الماك قحا مهيلع ضرعن نحو « فارحناو صقن نم مهيف
 ال مولق فلأتت ىتلا ةقيرطلابو « بحل او ةدوملا حورب هلك كلذ عنصن « فذحاالو _اندنع

 ! ! نالف هجو نم هديرن الف قحلا وه اذه ناك ول ىتح هنإ : نولوقي مهلعجن ىتلا ةقيرطلا

 ذإ ًاطخلا اذه ىف نوعقي - هل صالحإلاو نيدلا اذه ةسامحلا عفادب - ةاعدلا ضعبو

 ىكل مههوجو ىف ىصحل اب مهجر نم دبالو « فنعلاو سانلا عم ةدشلا نم دبال هنأ نونظي

 اًسجان اًبولسآ اذه ناک ولو ! یجرت ةدئاف الف كلذ ريغب هنآو ! مهتلفغ نم اوهبنتيو اوقيفي

 اذ وه اه نكلو . . - مالسلاو ةالصلا هيلع - ىفطصملاوه هب سانلا ىلوأ ناكل ةوعدلا ىف

 نم اوضفنال بلقلا ظيلغ اظف تنك ولو » : هل لاقي - مالسلاو ةالصلا هيلع  ىفطصللا

 ! « كلوح

 ». .رمألا یف مهرواشو ‹ مه رفختساو « مهنع فعاف » : يلاعت هلوق ىف ثلاثلا سردلاو

 ام مغرلا ىلع ‹« مهنع وفعي نأ - ملسو هيلع هللا ىلص - لوسرلا نم َبَلْطُي نآ امف
 ال دق رماف . . مغ نم ةميركلا هسفنب هولزنأ امو مالآو حارج نم هل مهتيصعم بہسٻ هٻاصأ

 سفن مظعأ « ةميظعلا سفنلا وهو « - ملسو هيلع هللا ىلص - لوسرلا بناج ىف هبرغتسن
 . ةيرشبلا ةيسفنلا ممقلا نم ةمق - هرسع ىلع - وفعلا اذهو . . هلك ةيرشبلا خيرات ىف

 ۰ ؟ - ملسو هيلع هللا یلص - هللا لوسر نم اہم لو نمو

 .. . ىقترملا ىف رسعأ « ىرخأ ةمقف هولعف ام لك دعب محط رفغتسي نأ هنم بلطي نأ امأو

 ةودقلاو ةرسألا اهيف لثمتت ىتلا ةخاشلا ةقماسلا سفنلا كلت ىلع ةرسع تسيل اهنكلو

 . . ةعاسلا موقت نأ ىلإ ملسو هيلع هللا لص - هثعبم ذنم خيراتلا لك ىف رشبلا لكل

 )١ ( ةدئاملا ةروس : 1۷¥ .
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 صخشب لصتت ال یرخآ ةلأسم هذهف . . رمألا ىف مهرواشي نأ هنم بلطي نأ امأو

 ريغ « نيدلا اذه بلص نم ةلأسم اهنإ . . ةعيفرلا هسفنو - ملسو هيلع هللا ىلص - لوسرلا
 . صاخشألا نم صخشب ةقلعتم

 ةيبلتو نينمؤملا نم ةعاط ةعاس ىف وأ رصنو ءاخر ةعاس ىف ةرواشل اب رمآلا اذه ءاج ولف

 امأ . . مهتماقتساو مهتعاطو مهراصتنا ىلع نينمؤملل « ةافاكم » اأ انبسح برف « رمألل
 ءىجب لب . . اهيلع بترت امو ةيصعملا ةعاس ىفو « ةميزهلاو ةدشلا ةعاس ىف رمألا ءیج نآ

 تراشأ ذإ « اهتروشم ىف ةقفوم ريغ اهيف تراشأ ىتلا ةيبلغألا تناك ةرواشم رثآ ىلع

 اًرظن بوصألا ىه امأرب ذخؤي مل ىتلا ةيلقألا تناك ايب « ودعلا ةاقالل ةنيدملا نم جورخلاب
 كلذف <« ودعلا اها ىتح ةنيدملا لخاد ىف ءاقبلاب تراشأ ىتلا ىهو « ةربخ رثكألاو

 . هيلع رصنلل ىعدأ
 وهف رمألا ىف مهرواشي نأ - ملسو هيلع هللا لص - لوسرلل هلك كلذ دعب رمألا ءیچ نآ

 ! °” ءيدلا اذه ةينب ىف اًدج ةقيمعلا لوصألا نم لصأ ىروشلا نأ ىلع ةحضاو ةلالد وذ

 ! انتمآ ینہن نحنو انل سرد كلذو

 ‹ نهارلا اهفقوم ىف ىروشلل حلصت ال مهتمأ نأب ضرألا ىف ةاغط جتحي ام رثكأ ام

 ىلع - لوأ ةمألا جضنت نأ ىغبني هنو « ىأرلا ءادبإ ةيرح ىطعت نأ ىغبني الف كلذلو

 ! ىروشلل كلذ دعب ةلهؤم حبصت ىكل - رانلاو ديدحلاو طايسلاب ى - مهيدي
 نكمي ال هنأو . ودعلا عم اًعارص ضوخت مهبوعش نأب ضرألا ىف ةاغط جتحي ام رثكآ امو

 ةدارإل عرضخلا نم دبال هنأو ! رصنلا عّيضي كلذ نأل « ةرئاد ةكرعلاو ىروشلا قح ءاطعإ
 ديحوتو دوها ليتكتل یعدأ كلذ نأل _ ! ًاطخأ نإو  ةجرحلا ةرتفلا كلت ىف ميعزلا

 !! ةملكلا ديحوتو فصلا

 . . كلذ ريغ لوقي هللاو

 ىلع سانلا لوأ وهو « ىحولاب ديؤملاوهو - ملسو هيلع هللا یلص - هلوسرل لوقی
 ىلع ودعلا عم عارصلاو « ةرئاد ةكرعم او هل لوقي- ! سانلا نم اًدحأ ريشتسي الأب قالطإلا

 هذه ببستو « هرماوأل هتمأ ةيصعم رثأ ىلع هل لوقي لب « توم وآ ةايح عارص « هدشأ
 لوسرلا سفنو نينمؤملا سوفنل ةلؤملا رئاسخلا ىفو « رصنلا دعب ةميزهلا ىف ةيصعملا
 بناحل ةقيقحلا ىف تدهم ةقفومريغ ةروشم رثآ ىلع هل لوقي لب « - ماسو هيلع هللا ىلص -

 . صن هيف درب ایف نوکت -لاحلا ةعيبطب ۔ىروشلا ( ) ١
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 نكمي ال ىتلا اهلك فورظلا هذه ىف هل لوقي . . ةيصعم ا تعقو نيح ةميزهلا بناوج نم
 ! « رمألا ىف مهرواشو . . ) : اهنم ًاوسأب دحأ جتحجي ن

 . هللا ىلع لكوتف تمزع اذإف » : ىلاعت هلوق ىف اعم سماخلاو عبارلا وأ عبارلا سردلاو

 . ٠ نيلكوتملا بح هللا نإ

 ةلحرم ءىجت انهف تمت اذإف . . دادعإلا نم ةنيعم ةلحرم ىف ةيرورضو ةبجاو ةرواشملا نإ

 مئازع تنال الإو ! ةرواشملا ىلإ دئاقلا دوعي نأ ةميزعلا ذختت نأ دعب زوج الو . ةميزعلا

 نييرورضلا رارصإلاو ةميزحلاب رمألل هجوتلا نونسحب اودوعي ملف مهرعاشم تطرفناو دنجلا

 . ةايحلا نوئش نم اهريغ وأ ةكرعملا وه ناك ءاوس رومألا نم رمأ ىأ زاجنإل
 . . سفنلا لخاد ىف كش الو اهعبنم ناك نإو اصلاح  اًيسفن » اًمقوم تسيل ةميزعلاو

 اه دعت ال ىتلا ةميزعلا ةميق اف الإو .. بابسألل ذاختإو . . دادعإ كلذك ىه انإو

 !؟ زفت فيك ؟ بابسألا اه ذختت الو ةدعلا

 تددعأو . . ةينلا تدقع اذإف : اعم ناعم ةدعب « تمزع اذإف ١ ريبعت ىحوي (نإف

 . . هللا ىلع لكوتف . . بابسألا تذختاو . . ةدعلا

 . . ريحأالا سردلا ىتأي انهو

 لك زاجنإلو « رصنلل ةبجاوو ةيرورض اهلك بابسألا ذاختإو ةدعلا دادعإو ةميزعلا نإ

 ال رمألا نإف <« ةيلهاجلا ىف سانلا لمع انه ىهتني ثيح نكلو < ةايحلا نوئش نم ناش

 ىلإ هلك دادعإلا اذه دعب - نمؤملا بلق هجوتي نإ « ةطقنلا هذه دنع نمؤملا سفن ىف ىهتتي

 ىه تسيلو ىعسملا حجني ىذلا وه هللا نأ اتقومو « هاعسم جْ نأ هنم ايجار « هلا
 ! بابسألا

 ذاختا ريغب لكاوتلا وه سيلو . . بابسألا ذاختا عم « هللا ىلع قتحلا لكوتلا وه اذهو

 ! بابسألا

 : ةيلاتلا ةيالا ىتأت لكوتلا ىنعمل اًقيمعتو

 ؟ هدعب نم مكرصني ىذلا اذ نمف مکلذخ نإو « مكل بلاغ الف هللا مکرصني نإ ١

 . « نونمؤملا لكوتيلف هللا ىلعو
 . < هللا دنع نم الإ رصنلا امو ١ : ةروسلا ىف لبق نم لاق اك هللا دنع نم رصنلا نإ

 ىذلا وه . هللا دنع نم وه هتاذ رصنلا نكلو . ةبجاو ةرورض رصنلل بابسألا ذاختإو

 بابسألا ذاختا نم غرفي نيح نمؤملا نإف مث نمو . بابسألا ىلع هبتري ىذلاوهو «هردقي
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 هناحبس هدحو هنم رظتنبو « هللا دی یف « اهذختا یتلا هبابسأ كلذ ىف اب « هلک رمآلا عدوي

 نإو . رصتلا هل هللا ردق نل بلاغ الف اًردقم رصنلا ناك نإف . هدنع نم رصنلاب ىتاي نآ

 !؟ رصنلاب یتأی نأ كلمي ىذلا اذ نمف ردقملا وه نالذخلا نكي

 نآرقلا ناك نإو  نالذخلا وأ رصنلا نم اماكمو بابسألا نع ثدحتت ال انه ةيآلاو

 ره انه لاجملا نأل - ةوقلا دادعإ بوجوو ةرفنلا بوجو نع ثدحتي عضوملا اذه ريغ ىف

 ىف ةلعافلا ىه امأب نظلا وأ ةرهاظلا بابسألا ىلع دامتغالا نم نمؤملا بلقلا ريرحت لاج
 ركذي كلذل . هناحبس هللا ريغ دحأأل وأ ءىشل علطتلا نم بلقلا كلذ صيلختو . . رمألا

 هردقب طبترمو « هدحو هللا دنع نم رصنلا نأ ىهو « ايلعلا ةينابرلا ةقيقحلا كلت قايسلا
 ررقي ىذلا هناحبس هدحو وه هنأل نونمؤملا هيلع لكوتي نأ نذِإ ىغبنیف . . هاوس نود هدحو

 ١ . .رمألا

 ذحألا مدعو لكوتلا ىلإ ةوعدلا هانعم سيل هيلع ديكوتلاو هراركتو لكوتلا ركذ نكلو

 ةئيهن نمضتت انلق اك ةميزعلاو « . . تمزع اذإف ١ : ىلاعت هلوق قبس دقف بابسألاہ
 . بابسألا
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 نم اههاجت ىغبني امو مئانغلا بناج وه ةكرعملا بناوج نم رخآ بناج نع ثدحتي مث
 : ربك وأ رغص اهنم ءىش ءافخإ مدعو اهراهظإ

 ام سفن لك ىفوت مث ةمايقلا موي لغ (ب تأي للغي نمو « لغي نأ یبنل ناک امو ١

 منهج هاوآمو هللا نم طخسب ءاب نمك هللا ناوضر عبتا نمفأ . نوملظي ال مهو تبسک
 « نولمعی اب ریصب هللاو ‹ هللا دنع تاجرد مه ؟ ریصملا سئبو

 نيقفانملا نم اًموق نأ لولغلا نع ثيدحل ا ىف - ملسو هيلع هللا ىلص - ىبنلا ركذ ةبسانمو

 لغ نميف - ملسو هيلع هللا لص - لوسرلا اورکذو « اهضعب یفتخا دق ردب مئانغ نآ اومعز
 نأ ىأ « لغي نأ ىبنل ناک امو » ! هلصأ نم كلذ ثودح ةلاحتسا ررقي انهف |! مئانغلا

 ! ثدح نأ نكمي الو ًالصأ یتأتی ال كلذ

 : ةملسملا ةعامجلا قح وأ هللا قح نم وه اًئيش لغي نم مكح ركذي- ةبسانملا هذمب- مث
 فوت مث . . هيلع اًدهاش باسحل ا موي ىف همزالي وهف «ةمايقلا موي لغ امب تأي للغ نمو »
 . «نوملظي ال مهو » قحاب هقحتست یذلا امہاسح لحخاتف « تہسک ام سفن لک
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 سفنلا وعدي ىذلا طباملا فتاملا كلذ ىلع ءالعتسالاو « هللا ناوضر عابتا ى بًّعريو

 : لولغلا ىلإ

 ١ ريصلا سشبو منهج هاوأمو هللا نم طخسب ءاب نمك هللا ناوضر عبتا نمفأ ٤ .

 ! ابا نووتسب ال مہنإ ! الک

 . ( نولمعي اب ریصب هللاو . هللا دنع تاجرد مه

 نأ - ملسو هيلع هلا ىلص - لوسرلا ىلإ ثيدحلا هيجوتب تأدب ىتلا ةرقفلا هذه متخيو

 نع تفنف لولغلا نع تثدحت ىتلاو < رمألا ىف مهرواشيو مهل رفغتسيو نينمؤملا نع وفعي

 ملعي ىذلا ىداملا برملا رهو « ًالصأ لولغلا هنم ىتأتي نأ - ملسو هيلع هللا ىلص - لوسرلا

 ىتلا ةيلهاج لا ىوتسم ىلإ طبهت نأ اهيكزيو « اياندلا نع مهسوفن عفريو ةنامألا نينمؤملا

 . . اهنم تجرح

 : ةلئاملا ةقيقحلا كلت ريرقتب ةرقفلا هذه متخب

 مهيكزيو هتابآ مهيلع ولتي مهسغنأ نم ًالوسر مهيف ثعب ذإ نينمؤملا ىلع هللا نم دقل ١

 .  نيبم لالض ىفل لبق نم اوناك نإو « ةمكحلاو باتكلا مهملعيو

 - لوسرلا ثحبب ةيئابرلا ةنملا هذه نم مظعأ _ اهلك ةيرشبلا ىلعو - نينمؤملا ىلع ةنم ىأو

 اهقافأ ىلإ ةيرشبلا ديب ذحأي اًيبرمو عمو . . اريذنو اًرشبمو ایداه ۔ ملسو هيلع هللا لص

 ةعسو ىذألا ىلع ربصلاو بحل او ةحرلا هسفن نم اًيطعمو « ةودقلا هسفن نم اًيطعم « ايلعلا

 !؟ردصلا

 هيلع هللا ىلص - لوسرلاف « مظعأ نينمؤملا ىلع اهنكلو « اهلك ةيرشبلا ىلع ةئ اهنإ

 ةيصخشلا كلت مهنم نوكت نأ فرش ىأ مم فرشل هنإو . . « مهسفنأ نم » - ملسو

 . . هلك ةيرشبلا خيرات ىف ةيصخش مظعأ « ةميظعلا

 ٩ هتايآ مهيلع ولتي ١ « مهسفنأ نم اوسر مهيف ثعب » : ًاليصفت ةنملا لصفيو

 . ' نيبم لالض ىفل لبق نم اوناك نإو ةمكحلاو باتكلا مهملعيو » « مهيكزيو»

 دعب قحلا ملعلا ةنم . لالضلاو كرشلا دعب ىدهلإو ناميإلا ةنم . . ىمظعلا ةئملا اإ

 ىف حالفلل لهؤت ىتلا ةئملا . . سوفللا سندو رعاشملا داسف دعب ةيكزتلا ةنم . ةيلهاجلا

 . . هللا ناوضر ىلإ ىدؤتو . . ةرحنآلاو ايندلا
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 اياوز نم لبق نم اه وانت ىتلا ةكرعملا ةيضق ىف ةيؤرلا اياوز نم ةديدج ةيواز ىلإ لقتني مث
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 ىتلا ثادحألاب اًرصب مهديزيو « نينمؤملا سوفن ىف اًحوضو ةيضقلا ديزيل . . ةفلتخم

 نم مهيلع ىفخ ام اوملعيلو « ةريصب ىلع قيرطلا ىف اوريسيل « مهقيرط ىف اهنولباقي
 : ثادحتلا ةمكح

 دنع نم وه : لق !؟ اذه ىنأ متلق اهيلثم متبصأ دق ةبيصم مكتباصأ ال وأ »

 ‹ هللا نذإبف ناعمجلا ىقتلا موي مكباصأ امو . ريدق ءىش لك ىلع هللا نإ . مكسفنأ

 :اولاق « اوعفدأ وأ هللا ليبس ىف اولتاق اولاعت مه ليقو اوقفان نيذلا ملعيلو « نمؤملا ملعيلو

 سيل ام مههاوفأب نولوقي « ناميإلل مهنم برقأ ذئموي رفكلل مه ! مكانعبتال ًالاتق ملعن ول
 ! اولتق ام انوعاطأ ول : اودعقو مهناوحإل اولاق نيذلا « نومتكي اب ملعأ هللاو مهبولق ىف
 . <! نيقداص متنك نإ توم لا مكسفنآ نع اوءرداف : لق

 : قايسلا ىف اهيلع ةقباسلا ةيالاو تابآلا هذه نيب ةقيثولا ةلصلا وه انتفلي ام وأو
 تايالا هذه نإ . . « نيبم لالض ىفل لبق نم اوناك نإو ةمكحلاو باتكلا مهملعيو . .»

 ىف ةديدج ةيواز هذه نأ نم مغرلا ىلع هنآ ىرن كلذ ىلعو . « ةمكحلل » ميلعت اهلك

 . . قايسلا ىف اهلبق ايب ارشابم ًالاصتا لصتت انآ الإ ةيضقلا ضرع
 نوملسملا نحنو - ثدح فيك ! « اذه ىنأ ١ : اولاقف ةميزهلل نوملسملا لهذ دقل

 نيدل نودناعم « لطابلا ىلع مهو « رافكلا رصتنيو مزمن نأ - هللا ليبس ىف نودهاجللا

 !؟ لالضلا ىلع نورصم « ىدهلل نوهراك « هللا

 لك یف ادبأ نورصتنیس مہا مھعور یف لخدآ دق ردب یف زجعملا رهابلا رصنلا ناک انأکو

 رأ اوفلاخ |هم ! رافكلا مه رافكلاو نوملسملا مه مهن درجمل « رافكلا عم امنوضوخي ةكرعم
 ةميزهأ مهتمدص اومزه الف !! نيملسملا مه اوماد ام . . اوسعاقت وأ ارصع وأ اوفرحنا

 نم وه : لق » : ةرشابم قايسلا مهيلع دربف !؟ اذه ىن : اولاق ىتح مہتزهو ةغلاب ةمدص

 . !٠ مكسفن دنع

 -هدرفمب اذه سیل ! رافكلا مه رافكلاو نيملسملا مه نوملسم لا نوكي نآ ىفكي ال هنإ

 تالهؤملا نوملسلا فوتسا اذإ رصنلل لهؤم رصنع وه نإ ! ةكرعملا ريصم ررقي ىذلا وه
 امأف . . هلوسرو هللا ةيصعم مدعو « بابسألا ذاختا اهنيب نمو . . رصنلل ةمزاللا ىرحألا

 ‹ مها عأل ةيمتحلا جئاتنلا نم نيملسم مہنوك مهيقي نلف طورشلا هذه نوملسملا فلاح اذإ

 ىبا الو « قلخلا نم دحأ لجأ نم ريغتت ال ةتباث ةينابر ننس قفو ريست جئاتنلا هذه نأل

 ! نيملسملا نم ناك ولو . . قلخلا نم ادحأ
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 موك درج نأ اونظو « اهيلإ محلا اولعجي ل وأ ةقيقحلا هذه نوملسملا ىسن انإو

 مت دق نوكي نأ داكي ردب ف رهابلا مساحلا رصنلا نأل « رصنلل مهلهؤي ىذلا وه نيملسم
 ساقت ال متدعو مهليخ تناكو « رافكلا ددع ثلث نوملسملا ناك دقف ! تاودأ ريغب

 هذه عم اورصتنا نيح نوملسملا نظ انه نمو .. مهتدعو رافكلا ليخ بناج ىلإ اًنيش

 نوك نمو ! نيملسم مہنوك نم طقف ءىجي رصنلا نأ ةدعلاو ددعلا ىف ةعساشلا قراوفلا

 ! رافكلا وه مهودع

 اذإ رصنلل ًالهؤم اًدحاو اًرصنع تناك (نإ ! ةقيقحلا ىه لاحلا ةعيبطب كلت نكت لو

 لكرتلا اهنم دجو . لعفلاب بابسألا كلت تدجو دقو . . ىرحألا بابسألا تدجو

 بابسألا ذاختا اهنم دجوو . هلوسرو هلل ةلماكلا ةعاطلا اهنم دجوو <« هللا ىلع لماكلا

 رصتنا ذئدنعو . . اهتقاط ىصقأ ىلإ اهمادختساو ذئموي نيملسملا ىدي نيب ةحاعملا ةيداملا

 لاق » ! هللا ةنسل اًقيقحت لب « هللا ةنس نم ءانشتسا ال ‹ مدعو مهددع ةلق مغر نوملسملا

 عم هللاو « هللا نذإب ةريثك ةئف تبلغ ةليلق ةئف نم مك : هللا وقالم مهأ نونظي نيذلا

 ةريثك لقألا ىلع ىهف ةلاح لك ىف عوقولا ةمئاد نكت الإ ةينابر ةنس نذإ ىهف ““نيرباصلا
 . ريثكتلل وهو ٠ . . نم مك ) ريبعت نم مهفي اک « ثودحل ا

 . نينمؤملا عم ةكئالملا لاتق وهو « ردب ةكرعم ىف لخدت دق اًقراحن اًرصنع نإ ةقيقحو

 هللا هلعج امو » : ةروسلا هذه ىف ءاج اك نيمطتلاو ىرشبلا ليبس ىلع الإ نكي مل اذه نكلو

 نإ مث . "< ميكحلا زيزعلا هللا دنع نم الإ رصنلا امو « هب مكبولق نئمطتلو مكل ىرشب الإ

 ىف ءاج دقف ‹ ررکتب ال مهخيرات یف اًدیرف اًدحاو اًتداح سیل نینمؤملا ىلع ةكئالملا لزنت

 دونج مكتءاج ذإ مكيلع هللا ةمعن اوركذا اونمآ نيذلا اأ اي » : ىلاعت هلوق قدنخلا ةكرعم

 ةيبيدحلا حلص نع لاقو "« صب نولمعت اب هللا ناکو اهورت م اًدونجو احر مهیلع انلسرأف

 هلو « مہناميإ عم اًناميإ اودادزيل نينمؤملا بولق ىف ةنيكسلا لزنأ ىذلا وه ١ : حتفلا ةروس ىف

 ةكتالملا لزنتل ةضرع نيبمؤملا نأ ك * « كح يلع هللا ناكو « ضأألاو تاواسلا دونج

 نيذلا نإ » : ةكئاللا اهيف نولبقتسي ىتلا ةيفافشلا ىلإ مهسوفن تلصو اذإ تاد مهيلع

 متنك ىتلا ةنحلاب اورشبأو اونزحت الو اوفاخت الآ ةكئالملا مهيلع لزنتت اوماقتسا مث هللا انبر اولاق

 . ۱۲١ : نارمع لآ ةروس ( ۲ ) . ۲٤۹ : ةرقبلا ةروس ( ) ١

 . ٤ : حتفلا ةروس ( 4 ) . ٩ : بازحألا ةروس ( ۳ )
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 « مكسفنآ ىهتشت شت ام اهيف مكلو < ةرخآلا ىفو ايندلا ةايحلا ىف مكؤایلوأ نحن . نودعوت

 . « ميحر روفغ نم ًالزن « نوعدت ام اهيف ملو

 رهابلا رصنلا كلذ نورصتني مهلعج ىذلا وه نيملسم نيملسلملا نوک درج نذإ نکی م

 ىنآ : نولوقيو « دحآ ىف ةميرهلل نولهذي مهلعجف « مهعوُر ف لحد اک ردب یف مساحلا
 لهؤت ىتلا طورشلاو بابسآلاب مهذحأ - نيملسم مهنوك ىلإ ةفاضإلاب - ناك امنإ !؟ اذه

 تس مھلماجت نآ نکمي ناک امف اوصعو اوفلاخ نیح امف . رصنلا هللا مهاتآف « هللا رصنل

 ! نيملسم موك درجمل مهيباحت وأ هللا

 . « ريدق ءىش لك ىلع هللا نإ . مكسفنأ دنع نم وه : لق . . ۵

 نيب نمو « ريدق ءىش لك ىلع هللاو . ةكرعملا ءانثآ ىف مكفرصتو مكلمع ببسب وه

 ىلع اًبيترت « ةميزه لإ ةكرعلا لوأ ىف ناك ىذلا رصنلا ريغي نأ هناحبس هتردق تايآ

 - ملسو هيلع هللا لص -لوسرلا رمأل مكتفلاخو مكتيصعم

 هذه ملعت ىلإ جوحآ نحنو . . نينمؤملل هللا اهملعي ىتلا « ةمكحلا » نم سرد كلذ

 ؟ انيلع رافكلا بلغتو انمزا فيك : انسفنأ لأسن ام رثك اننإف « اهيلع ديكوتلاو ةمكحلا

 !؟ اذه ىنأف !؟ نيرفاكلا مه اوسيل وأ !؟ نیملسملا نحن انسل وآ

 ىلإ هتاذب یدؤي ال نیرفاک مهنوکو نیملسم اننوک درج نآ سردلا اذه نم ملعتن نیحو

 ! بابسآلا ذختنو انسفنأ عجارن نأ انلعلف « رصنلا

 ىتلا « ةميزهلاب هللا ردق ءارو ناك ام مه نيبيف رح اًطوش « ةمكحلا » ميلعت ىضمي مث

 | « هلا نذإپ » و ٩ مکسفنآ دنع نم ۱ اعم تقو یف یھ

 تلا ؛ ةميزاب هللا ردق ءارو ناک ام مه نیبیف رخآ اًطوش « ةمكحلا » ميلعت ىضمي مث

 ! « هللا نذإب » و « مکسفنآ دنع نما اعم تقو یل یھ

 « . .اوقفان نيذلا ملعيلو نينمؤملا ملعيلو < هللا نذإبف ناعمحجلا ىفتلا موی مکباصأ امو

 . ةمكح هئارو نم رودقم ردق لذإ وهف

 . لامعأ نم هب موقي اع ناسنإلا ةيلوئسمو « هللا دلع نم رودقملا ردقلا :فالتحا

 ةيلوثسم ىفني رودقملا ردقلا الو « هللا ردق نم ردق وه لعفلاب عقو ام نأ ىفنت ةيلوثسملا

 . اهافالتي نأ هل ةحونمملا تايناكمإلا قاطن ىف لحدي ىتلا هئاطخأ نع ناسنإإلا
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 . « مكسفن دنع نم ) . . نايصعلاو ةفلاخملا ةجيتن تعقو ةميزهلا

 . هلا نذإب ةعقاو نذإ ىهف اهديري ةمكحل هللا هردق ردق ةميزملاو

 نيقفانملا نيبتو « نينمؤملا نبت ىه - ةميزهلا ءارو نم اهايإ مهملعي ىتلا _ ةمكحلاو
 امو « ! مكانعبتال ًالاتق ملعن ول : اولاق اوعفدا وأ هللا ليبس ىف اولتاق اولاعت » مه ليق نيذلا

 تباصأ ىتلا ةدشلا هذهك ةدشب الإ مهفقوم ةقيقح حضتتو اوزيمثي نأ نيقفانملل ناك

 مهبيعالأ نونمؤملا رذحيل « هيف كش ال ريخ مهفقوم ةقيقح نيبت فو .. نينمؤملا

 . ءايلوأ مهوذختي الو مهدئاکمو

 : مهتقيقحو نيقفانملا ةروص فصيو

 ١ . . مہبولق یف سیل ام مههاوفأب نولوقی . نامیإال مهنم برقآ ذئموی رفکلل مه .
 نومتكي اب ملعآ هللاو « .

 ال مهن وهف مييولق ىف ام امأ . مكانعبتال ًالاتق ملعن ول : مههاوفأب نولوقي مهنإ
 لاتقلا نع مناوخإ نولذخي مهف ! هنم اورفل لاتقلا نم اونقيت ولو « الص لاتقلا نوديري
 : كلذك هاوفألابو  ةكرعملا ةعاس ىف ةئيس ةودق وهو  دوعقلاب

 . « ! اولتق ام انوعاطآ ول -اودعقو - مهغاوحإل اولاق نيذلا »

 لع هدنع دوعقلا حجريف « ددرتلا نم ردق ىندأ هبلق ىف نم لذخت . . ةلخ ةلوق وهو

 : لاحلا ىف مهيلع دري كلذل . . مادقإلا

 .  نيقداص متنك نإ توم ا مكسفنأ نع اوءرداف لق »

 ءىش رمألا نم انل ناك ول » : لاق نم لاق نيح لبق نم اهضرع ىتلا ةيضقلا تاذ اإ

 ىلإ لتقلا مهيلع بتك نيذلا زربل مكتويب ىف متنك ول : لق » : مهيلع درف « انه اه انلتق ام

 اهيلع بقعو « اولتق امو اوتام ام اندنع اوناك ول ١ : رافكلا لوق ىكح نيحو « مهعجاضم
 ا . ( تیمیو ییجب هللاو مہبولق یفةرسح كلذ هللا لعجيل »

 نإ توملا مكسفنأ نع اوءرداف : لف » : رخآ لخدم نم تناك نإو ةيضقلا تاذ اهنإ

 . ٩ نیقداص متنک

 ريصملا كلذ نم اوبر نآ نوعيطتسي لهف . . نضزألا ىلع ءايحألا ةيان وه توملا نإ
 !؟ ممناوخإ نم اولد مهمو لاتقلا نع اودعق |مهم

 ىف هنودهجي ىذلا هلك مهدهج نإف « نوعيطتسي ال - لاحلا ةعيبطب - اوماد امو
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 ! فاطلا ةيان ىف هل ةرمث ال عئاض دهج لتقلا ءاقتا

 ءادهشلا نع ثيدحلا وه كلذ . . ةيضقلا بناوج نم ديدج بناج ىلإ لقتني مث
 . . ةكرعملا ىف نودهشتسي نيذلا

 . نوقفانملا ركذي اك . . ةكرعملا ىف سان لّتَقي- ةقيقح- هنإ

 بابسألا ببسب ال « ردقو هللا نم ءاضقب اولتق مهنوك نع رظنلا فرصب . . نكلو
 ٠ لتقلا مهيلع بتك دق ماد ام نولتقيس دبال اوناك مهنوك نع رظنلا فرصبو « ةرهاظلا

 . . مہتویب یف اوناک ولو
 !؟ هللا ليبس یف اولتق نیح ةقيقح اوتام لهف . . هلك اذه نع رظنلا فرصب

 مب نيحرف « نوقزري ممر دنع ءايحأ لب « اًتاومأ هللا ليبس ىف اولتق نيذلا نبسحت الو »

 مه الو مهیلع فوح الآ مهفلخ نم مہ اوقحلب مل نیذلاب نورشبتسیو هلضف نم هللا مهاتآ

 . « نينمؤملا رجأ عيضي ال هللا نأو لضفو هللا نم ةمعنب نورشبتسي . نونزحي

 . . ةيلاع ةعيفر ةفيفش ةئيضو ةروص نم اه اي

 !؟ ةئيضولا ةروصلا هذه ىف رظنت تنأو اوتام مأ سحت له

 !؟ اوتام مہنأ قدصت له لب

 ! ابا نوتومی الو « ابا اوتومی م مہنإ ! الک

 ! كلذك ضرألا ىف ءايحأو . . مهر دنع ءايحأ

 بهذي نأ درجمب « رصقت وأ لوطت ةرتف دعب مهاركذ بهذتف « نوتومي سانلا لك
 !؟ ضزألا نم ءادهشلا ركذ بهذي لهف . . سانلا نم مهرصاعي ناك ىذلا ليج ا

 ؟ ءادهشلا نم مهريغ فولأو فولأو ؟نيسحلاو ؟ىلعو ؟ نامشعو ؟رمعو ؟ةزحركذ بهذ له

 !؟ اهولجس ىتلا تالوطبلاو « اهيف اودهشتسا ىتلا فقاوملا ركذ بهذ له
 !؟ ةظحللا ةرضاح ىه انأك اهالمتت . . لايجألا لكل . . لايجألل ةيقاب اهغإ مأ

 ! اًدبآ ءادهشلا تومي ال ! الک

 ! خيراتلا بتك ىف ةتهاب رطسأ ىلإ - رثكألا ىلع- نولوحتيو ! نوتوميف ةاغطلا بهذيو

 نولظيو ! نوتومي ال مهأل . . نوبهذي ال ةاخطلا كئلوأ مهلتق نيذلا ءادهشلا نكلو

 هللا لبس یف ۔اومدق مہألو « نوقزری مہبر دنع ءایحآ مہنأل  لایجألا بولق یف ةيح یرکذ
 ` ! تومیال اًيقاب المع



 . . . ةكرعملا ةروص ىف ةرحلألا ةسمللا ءىجتو

 ام دعب نم دحأ موي مهيلخت ىلع نينمؤملل اًديدش اًباتع ةيضاملا سوردلا تناك دقل

 نع وفعلا ركذي نيح اًنايحأ فطليو اًنايحآ فنعي هيجوتلا ناكو . . نوبجي ام مهارأ
 . . مهنايصع دعب نيئمؤملا

 هلك لئاملا سردلا كلذ اوعو نأ دعب « مب ديشي ةريحألا ةسمللا كلت ىف انه هنكلو

 : مہولق هل تغصو

 اوقتاو مهنم اونسحأ نيذلل « حرقلا ماصأ ام دعب نم لوسرلاو هلل اوباجتسا نيذلاو »

 : اولاقو ! اًناميإ مهدازف ! مهوشخاف مكل ارعح دق سانلا مه لاق نيذلا . ميظع رجأ

 ناوضر اوعبتاو « ءوس مهسسمي ل لضفو هللا نم ةمعنب اوبلقناف . ليكولا معنو هللا انبسح
 . ٩ ميظع لضف وذ هللاو « هللا

 ! نينمؤملل ةعئار ةروص اإ
 . . مهتدهو نماوماق دقل

 ىلإ اوداعو . . تالغنالاو قرفتلاو ةيصعملا ءاثعو نم اهباصأ اغ مهسوفن ثّلسَع دقل

 . . اهيلع اونوكي نأ ىغبني ىتلا ةروصلا
 ‹ دحأ ىلع نوولت الو نودعصت ذإ ١ : ةقباسلا متروصل امامت ةلباقملا ةروصلا اإ

 . !٠ . . مكارخأ ىف مكوعدي لوسرلاو

 . . هللا ىلع لماكلا لكوتلاو ةعاطلاو ةميزعلاو دومصلاو عمجتلاو تابثلا ةروص اهنإ
 ةيبرتلا تاسمل نم ناك دقف . . حرقلا مهباصأ ام دعب نم . . لوسرلإو هلل اوباجتسا

 ةكرعملا راثآ ىلع رافكلا مهب لتاقي - ملسو هيلع هللا ىلص - لوسرلا مهب ماق نأ ةمهلملا

 ! نينخشم مهحارجب نولازي ام مهو ةقباسلا

 نم بعرلا مهتروأ ابرلف « مهولق ىف ةميزهلا ترقتسا ولف . . ةلئاه ةيوبرت ةحمل اهنإ
 - مهلملا مهدئاق مهعمجم نيح امأ . دعب ايف ةلوهسب هيلع نومحتقي نودوعي الف « مهودع

 « فوخلا راثآ مہبولق نم نوضفني مهنإف لاتقلل مهب ريسيف - ملسو هيلع هللا ىلص

 . . سوفنلا ىف ةئيسلا اهراثآ ةميزملا كرتت الو « ةبقعلا لوزتف « ماحتقالا ىلع نوعجشتيو

 دقو مهنكلو « ! مهوشخاف مكل اوعمج دق سانلا نإ ١ : مه اولاق ! سانلا مهفوحخ دقلو

 هرثأ ريذحتلا اذه دعي مل « ةلماك هللا ىلإ تصلخف تداعو « اهراضوأ نم مهسوفن تلسغ

 ىلع ةميزعلا ىف ةدايزو لكوتلا ىف ةدايزو ناميإلا ىف ةدايز هرثأ راص لب . . مهسوفن ىف
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 . « ليكولا معنو هللا انبسح : اولاقو « اًناميإ مهدازف :  ماحتقالا

 ! اورفف كلذب رافكلا ئجوف دقلو
 .ءيش ىلع ىولت ال تقلطنا ىتلا ةبرطضملا ةقرفتملا ةعزوملا سمألا لولف نأ اوقدصي م

 ةقئافلا ةميزعلا هذه مهتبهرأو ! حارجل اب ةنخشم ىهو . . مهلتاقتل مويلا ممجتت نأ نكمي

 بلقنتو ‹« رصنلا نم هوزرحأ ام بهذيف مهيلع رمألا بلقني نآ مهب اومحتلا نإ اوشخف
 : هللا نم لضفبو « هللا نم ردقب كلذ ناكو ! بايإلاب ةمينغلا نم اوضرف . . ةميزه هراثآ

 لضف وذ هللاو « هللا ناوضر اوعبتاو » « ءوس مهسسمي مل لضفو هللا نم ةمعنب اوبلقناف »

 . ٠ مبظع
 لضفلاو ماعنإلا هنإو « - ملسو هيلع هللا ىلص - مهلملا دئاقلا نم ميكحلا هيجوتلا هنإ

 . . هللا نم

 . هدنع ةفقو فقن نأ انتوفي ال ىلاعتو هناحبس هللا نم یوبرت هیجوت وه مث
 ىذلا ثادحألا طيرش ىف نينمؤملل ةروص رخآ نوكت نأ اشي ل هناحبس - ىبرملا- هللا نإ

 ! نالذخل ا ةروصو ةيصعملا ةروصو ةميزملا ةروص ىه مه هلجس

 ههيجوت ىف مهيلع معنأ مث . . ءوس مهسسمي ملف ةكرعملا ماتخ ىف - مهيلع معنأ دقل

 دومصلاو « ةقرفلا دعب عمجتلا ةروص ىه ةريحألا مهتروص نوكت نأ لزنملا هنآرق ىف ىوبرتلا
 ! باثتعلا دعب ةداشإلاو « ةيصعملا دعب ةعاطلاو « نالذخلا دعب

 . . انءانبأو انتوخإ ىبرن نحنو هعبتن ن انیلع . . انل یوبرت هیجوت هنإ
 نأ ىغبني سردلا ماتخ نكلو . . ةدشلا نوكت نأ ىغبني ثيح اًيساق باتعلا نكيلف

 ! بولقلا ءايحتساو سوفنلا ميوقت ىف لعفأ كلذف . . قيرطلا ىلإ عوجرلاب ىرشب نوكي
# $ 3# 

 مهتدهو نم مهجرخأو ‹ مهيلع نمو « مهني : نينمؤملا ىلع ميظع لضف وذ هللا نإ

 دشأو « ةميزع ىوقأو « ادوع بلصأ « ميوقلا قيرطلا ىلإ اوداعف « اهيف اوطقس ىتلا
 ! ةيرشبلا ةايح ىف اًداضم اًرود بعلي نأ ديريف ناطيشلا امأ . . هللا ىلع الكوت

 كنزجب الو . نينمؤم متنك نإ نوفاخو مهوفاخت الف ءءايلوأ فوخي ناطيشلا مكلذ انإ ١٠

 ةرحآلا ىف اًظح مه لعجب الأ هللا ديرب . ايش هللا اورضي نل مهنإ رفكلا ىف نوعراسي نيذلا
 باذع مهو اًنيش هللا اورضي نل ناميإلاب رفكلا اورتشا نيذلا نإ. ميظع باذع مهو
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 مهو اثإ اودادزيل م ىلمن اهنإ . مهسفنأل ريخ مح ىلمن اهنأ اورفك نيذلا نبسحي الو . ميلآ
 . (نيهم باذع

 ١ هءايلوأ فوخ ناطيشلا مكلذ انإ . . ٠ .

 ‹ مهوبهريو مه ارعضخيل ءالؤه هئايلوأ نم سانلا فوجب وهو ءايلوأ هل ناطيشلا نإ

 مه سانلا ةبهر لظ ىف « ضرألا ىف رشلاو داسفلا رشن نم ناطيشلا ءايلوأ كلذب نكمتيف

 - قحا لكوتلا هيلع نولکوتی الو هلا ىلإ نونکری ال نیح ۔ سانلاو . . مهنم مهتیشخو

 محاومأ ىلعو « مهتمالسو مهنمأ ىلع موفر « ناطيشلا ءايلوأل ةسيرف نوحبصي
 . نوفاخيف . . ضرألا ىف مهحلاصمو مهتناكم ىلعو « مهدالوأو

 بصتخملا ناطاسلا عزت ناطيشلا ءايلرأل صضرألا ىف ىدصتت ىتلا ةوقلا مه نونمؤملاو

 نذإ ىغبنيف . . ضرألا ىف ةلداعلا هتعيرش ميكحتب ىلاعتو هناحبس هللا ىلإ هدرتل مميديأ نم

 مهلكأ الإو « ناطيشلا ءايلوأ ةبهر ىف اوعقي الأ ىغبني . . « ساتلا » ةيقب ريغ اونوكي نأ
 . . لكأي نميف ناطيشلا

 . . ٩ نينمؤم متنك نإ نوفاخو مهوفاخت الف « هءايلوأ فرخ ناطيشلا مكلذ امنإ »

 اوفا انإ « ناطيشلا ءايلوأ اوفاخب الأ: ةطقنلا هذه ىلع فقوتم ضزألا ىف مهرود نإ

 همكح نوميقيف « هرماوآ نوعيطيسف هللا نوفاخ نيحف . ةعاطلا بجوتسي فوغلاو . . هللا

 ىف ناطيشلا مكح نوميقيف مهرماوأ نوعيطيسف ناطيشلا ءايلوأ اوفاح نإ امأ . ضرألا ىف

 . « نينمؤم متنك نإ نوفاخو مهوفاخن الف :  مهيلع دكزي كلذل . . ضزألا

 ناش یف هنع یرسیو هیساوی - ملسو هيلع هللا یلص - هللا لوسر ىلإ ثیدحلاب هجوتی مث

 ناميإلا ىلإ اوعراسي نأ نم الدب « هيف نودهتجيو « رفكلا ىف نوعراسي » نيذلا رافكلا
 لغشلا نأ نع فشكي اذهو ! اًنيش هللا ارضي نل من هل لوقي نآب هیساوب . هيف اودهتجیو

 هللا ىلص - ةخللا هتبغرو « نيدلا اذه رمأ وه - ملسو هيلع هللا ىلص - لوسرلل لغاشلا

 هنئمطی یلاعتو هناحبس هاف . . هلل نیملسم اوحبصیو مهلك سانلا نمؤي نآ - ملسو هيلع

 نم ىسألا اذه لك ىلإ رمألا جاتحي الف كلذلو ‹ مهرفكب اًتيش هللا ارضي نل مأ

 ظح نم مهمرحي نأ كلذ ءارو نم هللا ةدارإ امنإ . - ملسو هيلع هللا ىلص - لوسرلا بلق
 : ةرحلألا

 لع الآ هللا دیری . ايش هللا ورضي نل منإ « رفكلا ىف نوعراسي نيذلا كنزحب الو ١

 . ٠ ميظع باذع مهو ةرحآلا ىف اًح مهن



 لوسرلا بلق نع ةيرستلا ىف ةداسيز « ةيلاتلا ةيآلا ىف ةيناث ةرم ىنعملا اذه رركيو
 :  ملسو هيلع هللا یلص -

 . ٠ ميلآ باذع مهو « ايش هللا اورضي نل ناهيإلاب رفكلا اورتشا نيذلا نإ 2

 اهيجوت نمضتي ةقيقحلا ىف ثيدحلا ناك نإو . . مهرذنيل رافكلا ىلإ ثيدحلا هجوي مث

 رصتني ةكرعم ىف شفتنملا لطابلا نوهجاوي مهو مهسوفن ىف روثت ام ارثك ةطقن ىف نينمؤملا ىلإ
 ! نينمؤملا قلا باحصأ ىلع لطابلااهيف

 . . « مهسفنأل ريخ مه ىلمن انآ اورفك نيذلا نبسحجب الو »
 . . م ريخ وه مه هللا ءالمإ نأ اورفك نيذلا نبسحجم ال

 ىف ةصاخو « نينمؤملا ىلع هنوزرحب ىذلا تقؤملا رصنلاب لطابلا باحصأ رتغي ام ايثكو

 كلذلو نينمؤملا نم ريخ مهأب ةسومطملا ةثيبخلا مهسوفن مهثدحتف « ىلوألا ةوعدلا لحارم
 مه فشكي انه وهف ! ىنابرلا قحلا نم ريخ هيلع مه ىذلا لطابلا نأو ! مهيلع نورصتني

 مه اريح سيل « نينمؤملا ىلع مهرصنو « مه هللا ءالمإ نأ نع تقولا تاذ ىف نينمؤمللو -

 : رمألا ةقيقح ىف
 ١ . . «نيهم باذع مهو « اثإ اودادزيل مه لمن نإ . .

 ةلماك مهرازوأ اولمحيل ١ : ثإ اودادزي نأ . . ءالمإلا اذه نم ةينابرلا ةمكحلا ىه كلت
 . «  نورزي ام ءاس الأ « ملع ريغب مهنولضي نيذلا رازوآ نمو « ةمايقلا موي

 : لبق نم ةروسلا قايس ىف رم اك نينمؤملل صيحقو ةيبرت ةرتف نوكت تقولا تاذ ینو
 اًرفك نورفاكلا دادزي : دحاو تقو ىف نارمآ اهيف متي ةرتف یھف اونمأ نيذلا هللا صحميلو »

 ‹ همايتب هوقحتسا دقو نيرفاكلا قحمب كلذ دعب هللا ردق متيل « اًتاميإ نونمؤملا دادزيو

 ! هماهتب هوقحتسا دقو نینمؤملا رصنو

 : قايسلا هئع فشكي رحآ فده مٹ

 ناك امو « بيطلا نم ثيبخلا زيمي ىتح هيلع متنآ ام ىلع نينمؤملا رذيل هللا ناك ام »

 نإ و « هلسرو هللاب اونمآف « ءاشي نم هلسر نم یبنجب هللا نکلو . بیغلا ىلع مکعلطيل هللا
 . « ميظع رج مكلف اوقنتو اونمؤت

 نأل « بيطلا نم ثيبخلا اهيف زيمتي - نيرفاكلل ءالمإلاب متت - ءالتبا ةرتف نم دبال هنإ
 ال . زيمتم الو رهاظ ريغ « هيف اًيراوتم « بيطلاب اًطلتم ثيبا لظ اذإ ميقتست ال رومألا
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 ميقتسي الو ؛ اهلحاد ىف رخني سوسلاك ثيبخلاو « ةروصلا هذه ىلع ةعاجلا لاح ميقتست

 ىف ّجوعيس ثيبخلا نأل « ةينابرلا ةعامجلاب ةقتاللا ةبولطملا ةروصلا ىلع ةنامألا لمح

 ؛ ةتبلآ كلذ نع اهزجعي دقو « قحلا ةماقإ نع ةنمؤملا ةعامجلا تاوطخ قوعيو «قيرطلا
 دوعقلا ىلإ وعديو قّرعيو لذخن لظيس ثيبخلا نأال < هللا ليبس ىف داهجلا رم ميقتسي الو

 . فصلا ةلخلخ ىلإ ىعسيو داهجلا نع

 دحأ الإ زيمتلل سيلو . ثيبخلا نم بيطلا زيعت اذإ الإ رومألا ميقتست ال . الك

 لوقيف بيغلا ىلع هللا انعلطي وأ « سوفنلا ايابخ فشكي ىذلا ءالتبالا دجوي نأ : نيقيرط
 قلخلا علطي الآ هناحبس هتمكح تضتقا دقو . ثيبخ اذهو بيط اذه نإ ءدبلا ذنم انل

 . سوفنلا بيغ الو ثادحألا بيغ ال « بيغلا ىلع مكعلطيل هللا ناك امو » : بيغلا ىلع

 وعديو « هلسر نم هيبتجم نم هللا لسري نأ ةينابرلا ةمكحلا هتراتخا ىذلا قيرطلا انإو

 اذه نعو <« هللا ليبس ىف داهجلاو « نايإلا ىلع ربصلا ىلإ « هلسرو هللاب ناميإلا ىلإ سانلا

 . سوفنلا بيغ نم اءوبخ ناك ام فشكنيو « بيطلا نم ثيبلا زيمتي قيرطلا
 لاشي ال ىلاعتو هناحبس هللاف . . كلذ هللا ةمكح تضتقا اذال : لأسن نأ انل سيلو
 : ىرشبلا قولخملا اذمب ءالتبالا ةرتف ىه ايندلا ةايحلا نأ اربحأ دق هنإ مث . . لعفي اع

 ٹیبخلا زیمتی یٹح نیرفاکلل ءالمإلاو «  ڈامع نسحأ مكيأ مكولبيل ةايحخلاو توملا قلخا

 .مفع كاك رج ناف « سولا لع اش نكي نإ ٠ اتلان م نول وه بيطلا نم

 . « ميظع رجأ مكلف اوقتتو اونمؤت نإو .
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 ةقيمعلا ةيوبرتلا هسوردو « ةيلاتتملا هتالوجب « دحأ ةكرعم نع ثيدحلا ىهتنا دقو نآلاو

 مهو « نيدلا اذه نيمئادلا نيبراحملا نم قيرف نع - ءدب ىلع اًدوع - ثدحتي « ةرثؤملا
 :دوهيلا

 ‹ مه رشوه لب « مه ابخ وه هلضف نم هللا مهاتآ اب نولخبي نيذلا نبسجب الو »
 .ريبخ نولمحت اهب هللاو « ضرالاو تاواسلا ثاريم هللو . ةمايقلا موي هب اولخب ام نوقوطيس

 مهلتقو « اولاق ام بتكنس . ءاينغأ نحنو ريقف هللا نإ : اولاق نيذلا لوق هللا عمس دقل

 سيل هللا نأو « مكيديأ تمدق اب كلذ . قيرحلا باذع اوقوذ : لوقنو « قح ريغب ءايبنألا

 هلكأت نابرقب انيتأي ىتح لوسرل نمؤن الأ انيلإ دهع هللا نإ : اولاق نيذلا « ديبعلل مالظب

 . :  كلا ةروس (1)



 متنك نإ مهومتلتق ملف « متلق ىذلابو تانيبلاب ىلبق نم لسر مكءاج دق : لق . رانلا

 . « ربئملا باتكلاو ربزلاو تانيبلاب اوءاج كلبق نم لسر بذك دقف كوبذك نإف ؟ نيقداص

 نم! خيراتلا رادم ىلع دحاو بعش ىف عمتجي مل ام رشلاو ءوسلا تافص نم اوعج دقل

 . .قحلل ةدناعمو «لسرلل بيذكتو «ءايبنألل لتقو ء ىلاعتو هناحبس هللا عم بدأ ءوسو «لخب

 مضأش نم اتیوهتو « مه ایدہ . . اہب ددنیو مھمئارج ددعیو مهحضفي انه قايسلاو

 . نينمؤملا سوفن ىف

 ٩ . . مه رش وه لب « مه يخ وه هلضف نم هللا مهاتآ يب نولخبي نيذلا نسحب الو »
 ةصاخ تايآلا ةيقب تناك نإو « مهريغو دوهيلا لمشي لماش - هذه هتروصب - صنلاو

 قح ىف ةئيذبلا لاوقألا كلت مهنع تردص نيذلا مهدحو مه مهنأل « مهدحو دوهيلاب

 . هلسر قح ىف ةعشبلا لاعفألا كلتو « هللا

 ريخ مه ىلمن انآ اورفك نيذلا نبسحي الو » : هلبق ام ىلع فوطعم قايسلاو
 ٦ . . مه ابخ وه هلضف نم هللا مهاتآ اهب نولخبي نيذلا نبسجب الو » « . . . مهسفنأل

 ةقيقحلا ىف عقاو نيقيرفلا الكو « ريخلا وه هلعفي امو هيف وه ام نأ بسحب نيقيرفلا الكف
 . رشلا مظعأ ىف

 اب هللاو ٠ ضرالاو تاواسلا ثاريم هلو . ةمايقلا موي هب اولخب ام نوقوطيس . . ١
 . ريب لولمعت

 ام قوف مهعزفيو مهقوطي ةمايقلا موي اليقث الح محط لثمتيس موبلا هب نولخبي ىذلاف
 ‹ لاعتو هناحبس هللا هٹری |منإ نوزنکی ام مهعم اًیش اوذحای نل مهو . رازوآ نم نولماح مه

 نم نوجان مه الو « مېتوم دعب هب نوعفتني مه الف . ضرأالاو تاوامسلا ثاربم هل ىذلا

 ٠ ءامسلا ىف الو ضرالا ىف ءىش هيلع ىف ال « نولمعي اهب ريبخ هللاإو . ةمايقلا موي ةمثإ

 . مهاح نم هٻ ماع وه ايٻ مهپساح وهو
 : دوسألا مهلجس دوهيلا لع لجسي مث

 « . . ! ءاينغأ نحنو ريقف هللا نإ : اولاق نيذلا لوق هللا عمس دقل »

 . . هلل ةيشخلا نم ةرذ هب بلق نع ردصت اال ةحقو ةلوق ىهو

 . « قيرحلا باذع اوقوذ : لوقنو « قح ريغب ءايبنألا مهلتقو « اولاق ام بتكنس »
 . . هلسرو هللا ىلع ةحقوتملا ةحجبتملا سفنألا هذه ديحولا ءازجلا وه كلذف

 . « ديبعلل مالظب سيل هللا نو مكيديأ تمدق اب كلذ »
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 رمأل ةعاطإ - ملسو هيلع هللا لص - هللا لوسرب ناميإلا نوضفري مهنأ نومعزي مه مث
 !!! لیا

 . رانلا هلكأت نابرقي انيتأي ىتح لوسرل نمؤن الأ انيلإ دهع هللا نإ : اولاق نيذلا »
 ال هللا رمأب _ مهف « رانلا هلكأت نابرقب مهعأي ل - ملسو هيلع هللا ىلص - لوسرلا مادامو

 : مهاوعد حضفي نآرقلا نكلو !! هب نونمؤي
 متنك نإ مهومتلتق ملف « متلق یذلابو تانیبلاب لبق نم لسر مکءاج دق : لق 2

 . (!؟ نیقداص

 ىلع لتقلا مهريصم ناك رانلا هلكأت ىذلا نابرقلابو تانيبلاب مهوءاج نيذلا نإ

 هيلع هلا للص دمحمب اونمؤي نأ اًيرص ارم مهارمآ یسیعو یسوم اندیس نإ مث ! مہیدیآ
 ةلعتفم ةجح درجو نذإ ةطلاغم ىهف . . هلعب ناكمو هتفص مهايطعأو « ثعبي نيح ملسو
 : بيذكعلل

 . « رينملا باتكلاو ربزلاو تانيبلاب اوءاج كلبق نم لسر بذك دقف كوبذك نإف »

 ةبارغ الف اهيلع اولبج ىتلا مهتعيبط كلت انإو . . كنوبذكي تانيبلا ىف صقنل سيلف
 ! كوبذكي نأ ىف نذإ

 لك ىف لغلغتيو « اهرخآ ىلإ اهو نم ةروسلا لغشي ىذلا « ةكرعملا وج ىف ارارمتساو
 : بيقعتلا اذه ءىج اهیف سرد

 رانلا نع حزحز نمف « ةمايقلا موي مكروجأ نوفوت انإو « توما ةقئاذ سفن لك »
 ‹ مكسفنأو مكلاومآ ىف نولبتل . رورغلا عاتم الإ ايندلا ةايحلا امو . زاف دقف ةنحلا لحدأو

 اورصت نإو « ثك ٌىذأ اوكرشأ نيذلا نمو مكلبق نم باتكلا اوتوأ نيذلا نم نعمستلو

 . ( رومألا مزع نم كلذ نإف اوقتتو
 یرخآ جذاهن هلبق نم جذومن رم دقو . . ةيمتح ةكرعم هللا الإ هّلإ ال ءادعأ عم ةكرعملا نإ

 لاتقلا اذه نود ااثاح توملا فوحخ نذإ نكي الف . 2 ىغبني نيذلا ءادعألا ءالؤه نم

 : هللا ءادعأل بجاولا

 ١ تولا ةقئاذ سفن لك .

 . دوعقلا اذه ررم الف نذإو .. توملا نم وجني نل لاتقلا نع دعقي ىذلاف

 ناسنإلا هب عتمتسي اًعاتم وأ « ايندلا ةايحلا ىف ةدئاز اًمايآ وه سيل ىقيقحلا رجألاو
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 ! لوزي مث . . ةدئازلا مايألا كلت ىف

 « . . ةمايقلا موي مكروجأ نوفوت امنإو »

 : اًيعس اهيلإ ىعسيو اهيلع ناسنإلا صرح نأ قحتست ىتلا ةيقيقحلا روجألا ىه كلت
 .  رورخلا عام الإ ايندلا ةايحلا امو « زاف دقف ةنحلا لخدأو رانلا نع حزحز نمف (

 عاتم امأ . هيلع ناسنإللا صرح نأ قحتسي ىذلا وه اذهو . . ىقيقحلا زوفلا وه اذه

 عاتملا كلذ هلجأ نم ناسنإلا عيضي نأ قحتسي اف « بوشملا فئازلا لئازلا ايندلا ةايحلا

 ۰ . ميركلا ميظعلا مئادلا دلاحلا

 ةقشملاو دهجل اب ىحوت اهنإ . . ةربعم ةظفل اهنإ . . « حزحز » ةملك قايسلا ىف انفقوتستو

 لك ىلإ جاتحب اًقينع اًبذج اهيلإ هبذجت ىه انأكو ! رانلا نع دعبيل ناسنإلا اهدبكتي ىتلا
 ‹ هراكملاب ةنحلا تفح » : كلذكل رمألا نإو ! اهتيبذاج نع اًديعب « حزحزيل » دهجلا

 ىلإ اًدش سانلا دشت ىتلا ىه تاوهشلا ةيبذاج ىه |نإف «  ! تاوهشلاب رانلا تفحو

 . اهراسإ نم تلفنيو ابذج ةرئاد نع ناسنأإلا دعبيل ةقشملاو دهحلا ىلإ جاتحتو « رانلا

 ةيحانلا نم اًديدش اًبذج ناسنإلا بذجن |نآك اًيديآ كانه نأ ليج كلذك ريبعتلاو

 هدحو كرت ولو ! هسفن ءاقلت نم حزحزتي ال وهف ! ةنحلا هلخدتو رانلا نع هحزحزتل ىرحألا

 .بذحلا تنا نم هيجنتل هبذجتف ةريخلا ىديألا هذه ىتأت انإ . .اهيف عقوو اهيلإ حفدنال

 ةكئالملا ىديأ وأ < لسرلا نم ةادهلا ىديأل اهنإو . .اهنم هسفن كلمي ال ىتلا ةرطخل ا

 ىف عوقولا نم هدابع ذقنتل دتمت ىلاعتو هناحبس ةميحرلا هللا دي ىه وأ « نينمؤملاب نيلكوملا

 . .رانلا

 عم ةكرعملا عوضومب لصتملا « ريرقتلا اذه اهدعب ىتأي ةمدقم ةيآلا كلت تناك |نأكو

 : هللا الإ هّلإ ال ءادعأ

 نمو مكلبق نم باتكلا اوتو نيذلا نم نعمستلو < کشا مكلاومآ ىف نولبتل »
 « . . ثك ىذآ اوكرشآ نیذلا

 . مكسفنأو مكلاومأ ىف نولبتل »
 ةيالا تناك الإو . . اهنم رفم ال هللا ننس نم ةيمتح ةنس اهلعجم ىذلا « ديكأتلا اذه

 حاتم لع یسأت الو يضرو ربصب ءالتبالا كلذ نينمؤملا سوفن لبقنت ىكل اًذيهمت ٤ ةقباسلا

 . ءالتبالا كلذ ىف هدقفت ىذلا « ايندلا ةايحلا

 تملا لسم جرا
1٤ 



 « . . ارثك ىذآ اوكرشآ نیذلا نمو مكلبق نم باتکلا اوتوأ نيذلا نم نعمستلو »
 نيذلا : نيددحلملا ءادعألا كئلوآ نع نارداص - ناسللاب - ىذألإو - ناودعلاب - ءالتبالاف

 ىف ةلحاد نوقفانملا ىهو ةعبارلا ةئفلاو ] اوكرشأ نيذلاو « ىراصنلاو دوهيلا نم باتكلا اوتوأ

 . [ اًنايحأ ثيدحل اب درفت تناك نإ و تافلا هذه

 ! اولازي نلو . . نولازي امو اوناك . . ءادعألا مه ءالؤه

 ١ رومألا مزع نم كلذ نإف اوقنتو اوربصت نإو « .

 . ءادعألا كئلوأ نم ديكلا كلذ ةهجاومل ةميزعلا ىلإ ةجاح ىف رمألاو

 : ةدئاكلا ةيداعملا ةعومجملا نم ةصاحخ دوهيلا زاربإ ىلإ دوعی مث

 ءارو هوذبنف . هنومتكت الو سانلل هننيبتل باتكلا اوتوأ نيذلا قاثيم هللا ذأ ذإو »

 « اوتو اب نوحرفي نيذلا نبسحت ال . نورتشي ام سیف . الیلق اتم هب اورتشاو مهروهظ

 هللو . ميلأ باذع محلو باذعلا نم ةزافمب مهنبسحت الف « اولعفي مل اب اودمحي نأ نوبجيو

 . « ريدق ءىش لك ىلع هللاو « ضرألاو تاوامسلا كلم

 كلذ نكلو . . هومتكي الو سانلل باتكلا ىف ام اونيبي نأ باتكلا لهآ قاثيم هللا ذحأ دقل

 نوركنتيس سانلا نإف باتكلا ىف ام فرعي نيحف . ةريرشلا مهعفاودو مهعامطأ عم فانتي

 هوذبن » عقاولا ماع فو . . هوفرحو هومتك كلذل . . مهنومواقيو « هيلع باتكلا لهأ تائتفا

 ره ناک ولو لیلق وهو . . « الیلق اتمٹ هب اورتشاو » نانعلا مهعماطمل اوقلطيل « مهروهظ ءارو

 ىذلا ءازجلل ةبسنلاب ليلق ! نامزلا نم ةرتفل امتاردقم لك ىلع ةرطيسلاو ضزألا لك كالتما

 . !٠ نورتشي ام سئبف ) . هللا باتکل مهذبنو مهرفك ءازج ةمايقلا موي مهرظتني

 م اهب اودمجم نأ نوبحب مهو ! اًميز ناك ولو اوتأ مب اونمي نأ ةميمذلا محلاصحخ نم نإو

 ٠ ميلأ باذع مهو ‹ باذعلا نم ةزافمب مهنبسحت الف »

 . " ريدق ءىش لك ىلع لاو ضزألاو تاواسلا كلم هللو »

 ىلع هنإو . ضرالاو تاواسلا كلم هل ىذلا هللا كلم نم - مهاعفأ لكب- اوجرخب نل مهف ٠
 .ماثأ نم مهيديأ تنج ام ىلع هنوقحتسي ىذلا باذعلا مہ ذعی نآ هتردق نمو .ریدق ءیش لک

FF # 

 نيذلا « بابلألا ىلوأل تايآل راهنلاو ليللا فالتخاو ضرألاو تاوامسلا تلح ىف نإ »

 ام انبر : ضرألاو تاوامسلا قلخ ى نوركفتیو < م :ونج ىلعو ادوعقو اًمايق هللا نورکذی
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 امو « هتيزحأ دقف رانلا لخدت نم كلنإ انبر . رانلا باذع انقف ! كناحبس الطاب اذه تقلح

 رفغاف انہر . انمآف مکبرب اونمآ ن نامیوال یدانی اًیدانم انعمس اننإ انبر . راصنآ نم نیلاظلل
 موي انزخت الو كلسر ىلع انتدعو ام انتآو انبر . راربألا عم انفوتو انتائيس انع رفكو اتبونذ ایل

 ركذ نم مكنم لماع لمع عيضأ ال ىنإ : مر مم باجتساف داعيملا فلخت ال كنإ . ةمايقلا

 اولتاقو « ىليبس ىف اوذوأو مهرايد نم اوجرحأو اورجاه نيذلاف . ضعب نم مكضعب یثنأ وآ
 ‹ هللا دنع نم اًباوث رانألا اهتحت نم ىرجت تانج مهنلحدألو مہتائيس مهنع نرقكأل « اولتقو

 . « باوثلا نسح هدنع هللاو

 اًح لمحي هنإ . . اًعيج اهيف سوردلا قمعأ نمل هنإو . . ةروسلا ىف رحألا سردلا اذه

 . . ازاربإ هزربيو « مالسإلا طوطح نم ًدايصأ

 رعاشملاب مهنم ىفتكي الو . . ركذتلاو ربدتلاو ركفتلاب نينمؤملا نم ىفتكي أل مالسإلا نإ
 لمعو « ىلمع كولس ىلإ هلك اذه لوحتي نأ ىغبني الإ . . بلقلا لخاد ةنكتسملا ةيناييإلا

 . . یعقاو
 تايآل راهنلاو ليللا فالتخاو ضرألاو تاواسلا قلحخ ىف نإ » : ريرقتلا اذه أدبي هنإ

 تاواسلا كلم هلو » : ةقباسلا ةبآلاب ةقيقحلا ىف لصتم ريرقتلا اذهو . « بابلألا ىلرأل

 نم مهرظتني امو « باتكلا لهآ نع ثيدحل ا متخت ىتلا « ريدق ءىش لک ىلع هللاو ۰ ضزألاو
 مهفقومو « بابلألا لوا » ىلإ لصت قايسلا ىف ةلصو تقولا تاذ ىف نؤکتو < ميلآ باذع

 هتردقو عساولا هللا كلم نع ثيدحلا نوكي اذكهو . هللا كلم وه ىذلا لئاملا كلملا اذه نم

 نم ةاجنلا الو هتردق طيح نمو هكلم نم جورخلا اوعيطتسي نل مهب رافكلل اريذن دحت ال ىتلا
 هتردق طيح ىفو « ضزرألاو تاواسلا تعسو ىلا هللا ةر ىف مہنأب نينمؤملل ايشبو « هباذع

 . . هنذإب ةنحللا مهلخدت ىتلا

 . اهلك ةينوكلا تايآلا كلتو . . راهنلاو ليللا طيح ىفو « ضرألاو تاوامسلا قلخو

 نيري رشبلا نم اًقيرف نكلو . . هنم وجدي نأ نكمي ال ىرشبلا سحلا ىلع قيمع عقو تاذ
 ىلع نوكلا تاعيقوتل نوتفتلي نودوعي الف « مهرئاصب سمطنتف « نوبسكي ام مہبولق ىلع
 :هل كيرش ال هنأو « هتردقو هللا ةينادحو ىلع اهتلالد : ةلئاها اهتلالدل نوظقبتي الو « مهبولق

 ! كيرش هنود نم وأ هعم ذختي نآ یغبنی الو

 لب « اهنع نوحيشي الو « نوکلا تاعیقوت نود مہولق نودصوي ال مہإف باللا ولوآ امآ
 . . نوربدتیو اهیف نورکفتی
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 : مهزيقت ىتلا ةفصلاب بابلألا ىلوأ فصي هنإ
 نيذلا « بابلألا ىلوأل تايآل راهنلاو ليللا فالتخاو ضرألاو تاواسلا ىتلخ ىف نإ »

 .« . . ضرألاو تاواهسلا قاحخ ىف نورکفتیو « مہبونج ىلعو اًدوعقو اًمايق هللا نورکذی

 یأ . . مهبونج یلعو مهدوعقو مهمایق ف « هللا رکذ نع نورتفی ال . . نوینابر دابع مهف
 فاختو هتمحر وجرت « هب ةقلعتم « هللاب ةلصتم ممولق . . مهامعأ عيجو مهاوحأ عيمج ىف
 . . هباذع

 قلحخ هللا نإ : ىركلا ةقيقحلا ىلإ نودتهيف « ضرألاو تاوامسلا قلح ىف نوركفتي مہنإ مث

 رني ىذلا ناميإلا رونب كلذ ىلإ نودتهب . . ًالطاب اهقلخي ملو « قحلاب ضرألاو تاوامسلا
 ركفتت یهو لوقع تلض مکو . . لضي نأل ةضرع هدحو لقعلاف الإو . . ىدتهتف مهراكفآ

 الو هيف ةمكح ال ثبعو لطاب هنإ تلاقف راهنلاو ليللا فالتخاو ضرالاو تاوامسلا ىتللحخ ىف
 ىذلا نايإلا رون نم نومورح مهو نوركفتي مآ كلذ [ !! اثم نييدوجولا رظنا ] «ءارو ةياغ

 اهنيب امو ضرألاو ءاسلا انقلخ امو ١ : ةياغلاإو ةمكحلا ىلإ ىدتهيف لقعلل قيرطلا رني
 . “ « راثلا نم اورفك نيذلل ليوف « اورفك نيذلا نظ كلذ .ًالطاب

 . (! كناحبس » : هلل نوحبسيف ًالطاب اذه قلخي رل هللا نآ ىلإ نودتہب بابلألا ىلوآ نإ

 ىه ايندلا ةايحخلا نوكت نأ نكمي ال هنآ نوكردي مهف « قحاب قلحخ نوكلا نأ نوملعي ذإو

 ءادتبا هوفن ىذلا لطابلاو « هناحبس قلاخلا هنع هزنتي ىذلا ثبعلا وهف الإو . . فاطملا ةيامن

 . . هللا قلخ نع

 نم ايندلا ةايحلا ىف مت ام ىلع باسح نوكي نأو « هللا لإ یعجر كانه نوكت نأ دبالف نذإ

 ىعجرلا ىه انإ ! الك " « ؟ نوعجرت ال انیلإ مکنأو « ابع مكانقلخ انآ متبسحفآ » : لاہعآ
 . . ميقتستف ةروصلا ممتتو « هللا قلخ نع ثبعلا ىفنت ىتلا ىه « باسحل او

 نم ةثاغتسالا ىلإ نوعراسي مهف « اًباقعو اًباوث كانه نآو « ىعجر كانه نآ اوفرع ذإو
 رانلا هذه نم مهرج نآ هللا ىلإ لسوتلا ىف نولسرتسي مث . . « رانلا باذع انقف » : باذعلا

 . . . ( راصنأ نم نيلاظلل امو ‹ هتيزحأ دقف رانلا لخدت نم كنإ انبر » :

 : رانلا نع دعبلاو ةنحلا لوخدل مهلهؤت ىتلا تالهؤمل ا مهالوم ىدي نيب نومدقي انأكو
 . « اتماف مکبرب اونمآ نأ نامیولل یدانی اًیدانم انعمس انن انہر ١
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 . . نايإلا ىلإ انعراس ىأ ! ةرابعلا لولدم اذهف ! انعمس نأ درجمب انمآ

 ةدحاولا ةلمحلا هذه ف تارم ثالث : هتاقتشمو نايإلا ظفلل راركتلا كلذ انتو الو

 ةيسفن ةلالد هل نإ « . . اتمأف « مكبرب اونمآ نأ « ناميإلل ىداني اًيدانم انعمس انن انہر»

 ةهج نمو « مهثيدح ىف ناميإلا ظفل راركتب ممناميإ ديكوتل ةقيرط ةهج نم هنإ : ةحضاو

 هوركذي نأ مهيفكي ال ثيحب « هب ةلثمم « نايإلاب ةلوغشم مهرعاشم نأ ىلع لدي ىرخأ

 هركذ ددری لظیف اًتيش بحي نح ناسنإلا نأشک . . ةرم دعب ةرم هركذ نودواعي انإ ! . .ةرم

 ! هب ینغتیو

 [ ملسو هيلع هللا ىلص - لوسرلا وهو ] ىدانملا اوعمس نأ درجمب ناميإلل اوعراس مها ابو

 : ءاعدلاب هللا ىلإ نوهجوتی مهف ‹ نامیإال یدانی
 ١ راربألا عم انفوتو « انتائيس انع رفكو « انبونذ انل رفغاف انبر « .

 ىف ةبغرلا نم ديزمب مهبولق ىف نورعشي لب « هلا ىلإ راحلا هجوتلا اذه مهيفكي ال مث
 : نوفيضيف « هيلإ لسوتلاو هللا ىلإ برقتلا

 ١ داعيملا فلخت ال كنإ « ةمايقلا موي انزخت الو كلسر ىلع انتدعو ام انتآو انبر « .

 ةقداص ةنمؤم بولق نع هرودص ىف كش ال ىذلا راحلا ءاعدلا كلذ ىهتني انه ىلإ

 .. قحلا نم هيلإ تدتها ام ىلإ ربدتلا اهادهف « تربدتو تركذتو تركفت . .نإ إلا

 ةظفلل مهراركث انتوفي الو . . هللا ىلإ راح لسوتو « ةقداص ةيناميإ رعاشمب هللا ىلإ تهجوتف

 ةيسفنلا هتلالد نإ . . ةدحاو ةيآ ىف ناترم اهنم « ةيلاتتم تارم سم . . ءاعدلا ىف ١ انبرا»

 . . ىفخت ال ةلالد ةبغرلا قدصو هجوتلا ةرارح ىلع

 ...Kk مہر م باجتساف »

 !؟ هناحبس « باجتسا یتم نکلو ! معن

 ءاعدللو ؟ ربدت وهو ربدتللو ؟ ركذت وهو ركذتللو ؟ ركفت وهو ركفتلل باجتسا له
 !؟ ءاعد وهو راحلا

 نم مکضعب « ثنا وأ رکذ نم مکنم لماع لمع عیضأ ال ینا مہہر م باجتساف »

 . ...٠ ضعب

 ! اهتلالد هتوفت نأ ناسنإلا عسي ال اًدج ةلتاه ةتفل اهنإ

 نأ ىغبني- هيف كش ال ىذلا اهقدص مغر - ةيناميإلا رعاشملا كلتو « ربدتلاو ركذتلاو ركفتلا
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 ! ءاعدلإ كلذل هناحبس هللا بيجتسي ذئدنعو . . لمع ىلإ اهلك لوحتت

 نم ًالثم برضي وهف .. هللا الإ هلإ ال ةكرعم . . ةكرعمل اب ةلوغشم اهلك ةروسلا نألو
 : ةكرعم اب لصتي امن هراتخم « بولطملا « لمعلا

 نرفكأل « اولتقو اولتاقو « ىليبس ىف اوذوأو « مهرايد نم اوجرخأو « اورجاه نيذلاف »
 هدنع هللاو « هللا دنع نم اًباوث « راہألا اهتحت نم ىرجن تانج مهنلخدألو « مہتائيس مهنع
 . « باوثلا نسح

 انبر < راربألا عم انفوتو انتائيس انع رفكو « انبونذ انل رفغاف اتبر » : مهؤاعد ناك دقل

 . « . . ةمايقلا موي انزخت الو كلسر ىلع انتدعو ام انتاو

 مهتائيس مهنع نرفكأل » : لامعآلا هذهب اوماق نيذلا نإ : مهئاعد ةباجتسا ىه هذهو

 . « . . راهألا اهتحت نم ىرجت تانج مهنلخدألو

 هنإف « ا لصتاو « ةكرعملا نع ثيدحل لا قايس ىف درو دق ناک نإ . . اج لئاه سرد هنإ

 . هانا لك ىف ةقيقحلا ىف دتمي

 رعاشملا الو . . ربدتلا لجأ نم ربدتلا الو « ركفتلا لجأ نم ركفتلا فرعي ال مالسإلا نإ

 كلذ لوحتي نأ ىغبني امنإ . . ناميإلا رعاشم ىه تناك ولو ةصلاخلا ةينادجولا اهتروص ىف
 ! ءاوس اهلك . . ءاعدلاو رعاشملاو ربدتلاو ركفتلا . . لمع ىلإ هلك

 . هاجتا لك ىف لئاوألا نوملسملا هاعو سرد وهو
 لجأ نم ّرفكت األ « ىلوألا ةيفاصلا مالسإلا لايجأ ىف « ةفسلفلا » ًأشنت مل انه نمو

 ! فارحنالا طخ ادب نح نانويلا نم ىودع تءاج [نإو ! ركفتلا

 « لوألا ةيفاصلا مالسإلا لايجأ ىف ةيبلسلا امتروصب « ةيفوصلا » ًأشنت ل كلذك انه نمو

 نم ءاعدو « رعاشملا لجأ نم رعاشمو « ربدتلا لجأ نم ربدتو « ركذتلا لجأ نم ٌركذت األ
 ! داسفلاو فرتلا فارحنال لعف درو « دنهاو سراف نم ىودع تءاج انإ ! ءاعدلا لجأ

 لوحتت « رعاشمو ءاعدو اًركذتو اربدتو اًركفت ىلوألا ةيفاصلا هلايجأ ىف مالسإلا ناك انإ

 داهجلا فو « قالحأأالا ف ىه اک دبعتلا رئاعش یف . . هاجتا لك ىف . . كولسو لمع لإ اهلك

 . . عمتجمل ا ءانب ف ىه اك ةرسألا ءانب ىئو « ضرألا ةرامع ىف ىه اک هللا لیبس یف
 ثحبلا ىف ىبيرجتلا جهنم ا اوأشنأ نيذلا مه نوملسملاو . . ! ملعلا ىف كلذك تناك لب

 ةكرحلا هيلع موقت ىذلا وه وهو . . لبق نم اًفورعم نكي لو « مه مالسإلا ءاجبإ نم « ىملعلا

 ! ىقيرفإلا لاهشلاو سلدنألا ىف نيملسملا نم هتملعت نأ دعب «ابروأ ىف ةرصاعملا ةيملعلا
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 ةمآ ريخ » تناك ىتلا ةمألا كلت لبق نم تأشنأ ىتلا . . ىربكلا مالسإلا ةقيقح اإ

 . . لبق نم ممألا خيرات ىف هل ليثم ال ىذلا خيراتلا كلذ تبتك ىتلاو « سانلل تجرأ

 مويلا هيف مه ام ىلإ اوراص - مهفارحنا ردقبو - ةقيقحلا هذه نع نوملسملا فرحنا نيحو

 ! لاوحأ نم
# % $ 

 ١ داهملا سبو منهج مهاوأم مث ليلق عاتم . دالبلا ىف اورفك نيذلا بلقت كنرغي ال .

 امو . هللا دنع نم ًالزن اهيف نيدلاخ رامألا اهتحت نم ىرجت تانج مه مهر اوقتا نيذلا نکل

 راربالل ريخ هللا دنع « .

 !قايسلا ىف ةئجافم ةلقن كانه نأ ةلهو لوأل ودبي ناك نإو « عاطقنا الب لصتم ثیدحل ا

 ‹ ليس ىف اوذوأو « مهرايد نم اوجرحأو « اورجاه نيذلاف » : لبق نم لوق ناک دقل

 نم اباوث « راهنألا اهتحت نم ىرجت تانج مهنلخدألو « مہتائيس مهنع نرفكأل « اولتقو اولتاقو
 . ٠ باوثلا نسح- هدنع هللاو « هللا دنع

 . بولقلا ىف سجاهلا سج انهو
 نوجر وأ مهرايد نم ةرجهلل نورطضيف « قاشلا ءالتبالا ذه نونمؤملا ىلتبي اذا !؟ اذال

 ىف نوبلقفتي اورفك نيذلا ايب . . تومي نم مهنم توميف لاتقلا نوضوخيو « نوذؤيو « اهنم

 !؟ نيرطيسم كلذ قوفو « نينعمطم نينمآ « دالبلا

 ىلع ىئاھنلا ریمدتلاو' ٠ نينمؤملل یئاھنلا نیکمتلا لبق تاد عضولا نوکی اذکھ

 !بولقلا ىف سجاملا كلذ سج « اهنم اقالطناو « مهتيرشب دودح ىفو . . رشب رشبلاو
 ىف سجاملا كلذ هرثي ىذلا ىسألا ليزي « ىرشبلا سجاهلا اذه ىلع دري انه وهف

 !بولقلا

 ١ دالبلا ىف اورفك نيذلا بلقت كنرغي ال . . ٠ .

 ! هتقيقح نع هرهظم كنرغي الو « هتقيقح نم رثكأ ةيمهأ هطعت ل

 عاتم » هنإ - مجتوم لبق باذعلاب اوذخؤي ملو « مهرايعأ ةياهن ىلإ ماد ول ىتح - هنإ
 . .لیلق

 عاتم ىلإ ساق نيح وه ام !؟ ليلق الإ « هلک رمعلا عاتمو « هلك ضزألا عاتم لهو

 نيح - تاوهش یهو ‹ ضرألا یف انه هتاذ ناسنإلا تاوهش ىلإ ساقی نیح وه ام لب !؟دلخل ا
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 !؟ ديزملا ىلإ ملطتت لظتو ىوترت الو عبشت ال - نانعلا اه قلطی
 . «داهملا سئو منهج مهاوأم مث . ليلق عاتم . .

 !؟ نودعوی اوناک ام مهءاج مث « نینس مهانعتم نإ تیآرفآ » : ءارعشلا ةروس یف لاق اہک
 . « ! نوعتمی اوناک ام مهنع ینغأ ام

 . هللا دنع نم الزن اهيف نيدلاخ رامنألا اهتحت نم ىرجت تانج مه مہر اوقتا نيذلا نکل
 . « راربالل ريخ هللا دنع امو

 ليلق عاتمو . . ةرخآلا ىف دلخلا ميعنو ايندلا ىف ليلق باذع . . ريصمو ريصم نيب ناتشف

 ! داهملا سثبو منهج مهاوأمو ايندلا ىف
 ةرخآلا ميعنب ةينمت الو ٠ ةرحآألا ميعن لباقم ايندلا ىف ملظلاب ىضرلل ةوعد تسيل هذهو

 ‹ ضزألا لك ىف لاهحلا لوقي اك . . اوروثي الو ملظلا اولمتحيل ايندلا ىف سانلا ريدختل

 ! بوعشلا نويفأ نيدلا نإ نولوقي نيذلا

 اهلبق قايسلاف ! لاهجلا لوقع ىف رطخن ىذلا رطاخلا كلذ ىفنت قايسلا ىف ةدحاو ةرظنو

 هنإو ! نولتقيو نولتقيف هللا ليبس ىف نولتاقي نيذلا كئلوأ ةنحلا لخديس هللا نإ لوقي ةرشابم

 ىلإ هلك كلذ لوحتي نأ ىخبني نإ . . ءاعدلاو رعاشملاو ربدتلاو ركفتلاب سانلا نم ىفتكي ال
 . . هللا لیبس یف داهجو لمع

 نع ضزألا ىف نيرفاكلا نكمت مهب دعقي ال ىتح « نيدهاجملا بولقل ةنأمط وه اهنإ
 مهتقاط نم اًبناج زرجتحیف « ضزألا ىف قاشلا مهعضول ىسألا مهلغشي ال ىتحو . . داهجلا

 . . ضأألا ىف قحلا نكمتي تح داهجلل اهلك هجوت نآ یغبنی یتلا
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 ىف ضافأو « باتكلا لهأ مهنيب نمو « هللا الإ هّلإ ال ءادعأ نع ثيدحلاب ةروسلا أدب ذإو
 اًعيجشت « ةقيقحلا هذه ريرقتب ةروسلا متخي وهف « اهلمكأب ةروسلا لاوط مهنع ثيدحل ا
 : بالا مههوجو ىف دصوي نأ لبق اونمؤي نأ باتكلا لهأ نم نيرحآلل

 ال هلل نيعشاخ مهيلإ لزنأ امو مكيلإ لزنأ امو هللاب نمؤي نمل باتكلا لهآ نم نإو ١

 . « باسحلا عيرس هللا نإ . مهر دنع مهرجأ ممه كئلوآ . اليلق انمث هللا تايآب نورتشپ

 : ةكرعملا نع ثيدحلاب اهلك تلغش ىتلا ةروسلل ريحألا ماتخلا ءى مث

 )  ) ۱ءارعشلا ةروس : ۲۹۷-۲١۵ , ٠



 . « نوحلفت مكلعل هللا اوقتاو اوطبارو اورباصو اوربصا اونمآ نيذلا اأ اي »

 نأ . . هللا ليبس ىف لاتقلل ةروسلا مهتدنج نيذلا دنجلا . . دنحلا ىلإ هجوم ثيدح هنإ

 ىه كلتو . . هللا ىوقتو ةطبارملاو ةرباصملاو ربصلاب اه اودمصيو ةكرعملا فيلاكت المت

 . ٠ نوحلفت مكلعل ) : حالفلا ىلإ لصوت ىتلا ةدعلا
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 تلاجو . . اهبناوج عي نم ةكرعملا ىف تصصخت ىتلا ةروسلا كلت ىهتنت اذكهو

 ف . اهوح [يفو ةكرعملا عقاو ىف . مهسفنأ لحخاد ىو نوكلا طيح ىف ةلئاه تالوج نينمؤملاب

 رصنلا ىف . هتمكحو ءالتبالا ىف . اهاضتقمب ةايحلا ىرجت ىتلا هنئسو هربدتو هللا ردق

 مهلئاسوو هللا الإ هلإ ال ءادعأ ىف . ةكرعملل ىحورلاو ىسفنلا دادعالا ىف . ةميزهاو

 . . هللا ىلع لماكلا لكوتلا عم رصنلل ةئيهملا بابسألا ذاختا ىف . مهدیکو

 ةيبرت ديعنل « اهب ةطاحإلاو اهيعول قيمعلا ربدتلا ىلإ انم جاتحت اهلك ةيوبرت سورد اهنإ

 ! قيرطلا ىلع ىوتسن نأ ديدج نم لواحنو « اهاضتقمب انسفنأ

 . « نوحلفت مكلعل هللا اوقتاو اوطبارو اورباصو اوربصا اونمآ نيذلا اأ ای »
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 ءال : اةروس

 ىذلا ليصفتلا لثمب ءاسنلا ةروس ضرعتسن نأ  دودحملا لاجملا اذه ىف - انه كلمن ال

 نم اًدحاو اًعوضوم جلاعت ۔انیآر اک ۔ نارمع لآ روس تناک دقف . نارمع لآ ةروس هب انضرع
 ءىش ىلع لمتشت ال اأ اک « ةفلتخملا اهبناوج نم هللا الإ هلإ ال ةكرعم وه ةياهنلا ىلإ ءدبلا
 تاعومجم ىلع لمتشت اک « ةددعتم تاعوضوم ىلع ءاسنلا ةروس ىوتحت منيب . ماكحألا نم

 ىلع باتكلا نم ىسيئرلا فدهلا انرصق دقو انه اه ضرعتلا اننأش نم سيل ماكحألا نم ةرثك

 هذه نآرقلا اهب جلاعي ىتلا ةقيرطلا ناببو « ةماع ةفصب نآرقلا اهوانت ىتلا تاعوضوملا ديدحت

 . تاعوضوملا

 ةدراولا اياضقلا وأ تاعوضوملا ضعب دنع فوقولاب ةروسلل انضرع ىف ىفتكنس كلذل

 . لاجملا هب حمسي ىذلا ردقلابو «اهيف
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 اهعمجي « ةطبارتم كلذ عم اهنكلو « ةددعتم تاعوضوم ىلع انحملأ اك ةروسلا لمتشت

 . دحاإو طابرب ةياهنلا ىف ةلصتم اهنكلو « رواح ةلمج تئش نإ وآ « دحاو روح

 ىذلا عوضوملا ةصاخو « ةروسلا قايس ىف ةرم نم رثكأ دحاولا عوضوملا ركذ رركتي دقو
 ةقيقحلا ىف هنكلو . « ءاسنلا » عوضوم وهو همساب اهلك ةروسلا تيمس ىذلاو ةروسلا ردصتي
 درعي نأ ةروسلا ىف ةماع ةرهاظ ىه انإو . هيلإ ةراشإلا رركتت ىذلا ديحولا عوضوملا سيل

 نيملسلا اهب هللا مّلعي « ةعباتتم سورد ىه امنأك « ةرم دعب ةرم دحاولا عوضوملا ىلإ ثيدحلا
 . ليوط لصتم قايس یف ةلوج دعب ةلوج « مهنيد رومآ

 ىف هيلإ ةراشإلا تقبس امهدحأ « نارمأ ليوطلا لصتملا قايسلا كلذ ىف انرظن تفليو

 ىف ةديقعلا نأ وهو «نارمع لآ ةروسو ةرقبلا ةروس ضرع ىو < باتكلا نم مسقلا اذه ةمدقم

 . تاعيرشتلاو تاميظنتلاو تاهيجوتلا ةفاك هنم قثبنت ىذلا ليصألا اهروحم ىه ةيندملا روسلا

 ثيدح ىلإ ةديقعلا نع ثيدح نم - اًئجافم ودبي دق ىذلا - لاقتنالا وه رحآلا رمألاو

 . ةدئاملا ةروس ىف كلذك ةرهاظلا هذه ظحالي نأ ٌئراقلا عبطتسي ( ۱)
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 وأ ىعاتجا هيجوت ىلإ « « تالماعم لاب » صاخ ىعرش مكح ىلإ « رثاعشلا نم ةريعش نع
 .. . یبرح وا یداصتقا وآ یسایس

 نأ كلذ . ىنآرقلا قايسلا ىف هتلالد هل رمأ وه اًتجافم انل ودبي دق ىذلا اذه نكلو

 عوضوم نم ًالاقتنا ةقيقحلا ىف سيل هيجوتلا ىلإ ةعيرشلا ىلإ ةريعشلا ىلإ ةديقعلا نم لاقتنالا
 ىرخأ ةيئزج ىلإ نيدلا اذه تايتزج نم ةيئزج نم لاقتنا وه امنإ . فلتخ رحآ عرضوم ىلإ
 هللا هديري أك ٩ نیدلا و . « نيدلا اذه » هعومجم ىف وه ىذلا ماعلا طيحملا لخاد ىف « هنم

 الو ‹« اهدحو ةديقعلا سيل هنإ . دحاو تقو ىف اًعيج تايئزجلا هذه وأ تاعوضوملا هذه وه

 نآ نو « اًعيمج اهعومجم وه اهنإ . هدحو هيجوتلا الو « اهدحو ةعيرشلا الو . اهدحو ةريعشلا
 مدقت دق طقف نوكي انإ . ديدج ىرجم ىلإ هار نم لوحت دق قايسلا نوكي ال مث نمو . دحاو
 . ناولألا ددعتم ناك نإو سناجتم دحاو جيسن ىف ىرخأ ةطقن ىلإ ةطقن نم

 الب ةطقن ىلإ ةطقن نم قايسلا هيف لقتني ىذلا ٠ ضرعلا نم صاخلا قسلا اذهر
 هتاعوضوم لاصتا ىهو « نيدلا اذه ىف ةقيقحلا هذه نع انل فشكي نب ريدج «لاصفنا

 قايسلا اهضرعي اك طبضلاب .. لاصفنالل لباق ريغ اًطبارتم اًيوضع ًالاصتا هتايئزجو

 .. لاصفنا الو عاطقنا الب- اهفالتخا ىلع ةلصتم « ىنآرقلا

 ىعو ريغب نآرقلا وانتي ىذلا ئراقلا اهسحي ىتلا « لاقتنالا ىف « ةأجافملا » لوزت مث نمو

 . عوضوملل « ىقطنملا » ميسقتلا نم ةنيعم ةروص هسح ىفو هلوانتي ىذلا وأ « ةقيقحلا هذه

 هيف ثحبنو « هدرفمب باب لك لزعن مث « ًاهفنصنو ءايشألا بون ىنهذلا انميسقت ىف اننإ
 اذه ىف ةرورض هذه نوكت ابر وأ . ىملعلا ثحبلا ىف كلذ نم سأب الو . هتاذب مئاق هنأک

 ساسحإإلا نم ردق باسح ىلع متي ةقيقحلا ىف بيوبتلاو بيترتلا نكلو . ثحبلا نم عونلا
 ساسحإإلا اذه ديعتسنل ‹ رؤصتلا ةداعإ ىلإ [تاد جاتحنو . عوضوملل ةلماشلا ةدحولاب

 ىلع فرعتن نأ انل ديري هللاو ! رخآ ءىش هللا نيد نكلو . عوضوملا ىف سناجتلاو ةدحولاب
 ةلصتملا ةلماشلا هتروص ىف كلذك هسران ىكل « ةطبارتملا ةلصتملا ةلماشلا هتروص ىف اننيد

 ! طابر اهنيب طبري ال ةلصفنم تاعوضوم ىلإ انتسرامن ىفو انسح ىف ًارجتي اليكلو « ةطبارتملا
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 ےیل ارین

 ثبو « اهجوز اهنم قلخو ةدحاإو سفن نم مكقلخ ىذلا مكبر اوقتا سانلا اأ اي »

 . (ابيقر مكيلع ناک هللا نإ < ماحرالاو هب نولءاست ىذلا هللا اوقت او ءاسنو رشک الاجر (ھنم

 هذه اهلك اهلمشت اياضقو تاعوضومو تاراشإ ةدع ىوحم وهو . ةروسلا حاتتفا وه اذه

 . قايسلا حتتفم ىف ةدرغملا ةيالا

 ةرسألا تاقالع وهو ةروسلا ىف ىسيئرلا عوضوملا ىلإ ةزجوم ةراشإ ًالوأ ىوحت ةيآلاف

 ةرثكلا لاجرلا ركذو « اهجوز اهنم قلحخ ىتلا ةدحاولا سفنلا ركذب كلذو « عمتجلاو

 لاجرلا هذه نيب جوازتلا نم ًأشنت ىتلا ماحرألا ركذو « نيجوزلا ءاقل نم ًأشنت ىتلا ءاسنلاو
 . ءاسلاو ةرشكلا

 تاقالعو - ةرسألا تاقالع هيلع موقت نأ ىخبني ىذلا ساسألا ىلإ ةراشإ اًيناث ىوحت ىهو

 اہ حتتفت ىتلا ‹ هللا ىوقت وهو - لافطألاو ءاسنلاو لاجرلا دوجو نم ئشانلا هلك عمتجملا

 ىذلا هللا اوقتاو ١ : ةيآلا ءانثأ ةيناث ةرم اهيلإ راشيو ١ . . مکبرا اوقتا سالا اأ اي » : ةيآلا

 . ٠ اًيقر مكيلع ناك هللا نإ ١ : ىرحآ ةغيص ىف ةيالا اهب متختو « . . هب نولءاست

 ىغبني ىتلا « ةيرشبلا ةايح ىف ةتباثلا اياضقلا ىلإ - ةّلادو - ةزجوم ةراشإ يخ ىوحت ىه مث

 . " اوربعي نأ نيثدحملل ولحب اك «تروطت» وأ اهرهاظم ترغت امهم ةايحلا كلت مكحت نأ

 انه اهنكلو «روسلا نم اهريغ فو ةروسلا هذه ىف ىرحأألا تايآلا اهحرشتو اهلمكت ةراشإ ىهو

 . ةحضاو ةلالد تاذ-ديدشلا اهزاجمإ ىلع

 . نايبلا نم ءىش ىلإ جاتحت تاذلاب ةراشإلا هذهو

 وزخلا عم انتءاج ىتلا اها ءاجيإو ةينيورادلا ربثأتبو  ةصاحخ ةفصب رضاحلا انتقو ىف نحنف

 هلك دايت ن نل ٤ ءىش لك ىف روطتلا ةملك محقت ابروأ تراص نوراد ةيرظن دعب نم (۱)

 : -ملسو هيلع هللا ىلص - لوسرلا ثيدح اًقادصم ءیش لک یف كلذك اهانمحقأو یودعلا قتیرطب

 اک ۲ رشاد ةو ۲ یا د ملک ختا نأ لضفأ انأو ! ٩ هومتلخد بض رحج اولخد نإ

 ! ةينيورادلا تاءاحيإلا ميثارج ئاد ىوحت ىتلا « روطتلا ١ ةملك نم الدب اهتبسانم

0 



 ةتباث سس امه دجوت ال ثيحب _“ اٌدبأ ةروطتم وأ - ابأ ةريختم انأك ةايحلا ىلإ رظنن- ىركفلا

 وأ ريغتلا لماع اهمكحم ؛ طباض الب هاجتا ىأ یف ریست نآ نکمی ثیحبو « اهیلع زکترت

 رطيست لقن مل نإ ريغتلا لماع لقألا ىلع نزاوت « ةتباث سس ةيأ اهمكحت الو « هدحو روطتلا

 ." « هيف مكحتتو ةقيقحلا ىف هيلع

 تاقالعو ةرسألا تاقالع لوانتت ىتلا « ءاسنلا ةروس اهم حتتفت ىتلا ةيآلا هذه نكلو

 ىتلا ةتباثلا لوصألا كلت ىلإ اندرت - ةقيقحلا ىف عساولا ىرشبلا عمتجملا تاقالع لب عمتجملا

 اهل ءاش ام ومنتو « ريغتلا امه ءاش ام اهرهاظم ريغتتف « اهراسم طبضتو تاقالعلا هذه مكحت

 . اهنم كفنت ال ةتباثلا لوصألا كلتب ةمركع لظت اهنكلو « ومللا

 « .. سانلا اهي اي » : ىلاعت هلوقب تحتتفا دق ةروسلا نأ ءدب ىذ ٌیداب انرظن تفلیو

 ةروس حاتتفا ىف - اثم  ءاج اک مھدحو نینمؤملل سیلو « سانلا لک ىلإ باطخ یھف
 . « . . . دوقعلاب اوفو اونمآ نيذلا اهيأ اي » :ةدئاملا

 اًعمتج صخت الو اهلك ةيرشبلا ةايح لمشت ةتباثلا اياضقلا هذه نأ ىف هتلالد حاتتفالا امو

 وه ةتباثلا لوصألا هذه ىضتقم نع ضرألا ىف عمتجم ىآ جورخ نو « اتاعمتج نم اًتيعم

 ىنستي ال هنآو ؛ عمتجملا اذه ىف تالالتخا هنع ًأشنت نأ دبال < ميقتسملا جهنلا نع جورحخ

 ىلإ هب ىضفآ دق « روطتلا » نأب وأ « ةصاخ اًقورظ هل نأب هتافارحنا رر نأ عمتجملا كلذ لثل

 . . قيرفت الب سانلا لك لمشت ةتباثلا لوصألاو ةفاك سانلل هجوم باطخل اف < هيلإ ىضفأ ام

 . ...٠ مكقلخ ىذلا مكبر اوقتا سانلا اهيآ ای »

 نم ةيرشبلا ةايح لك مكحي ىذلا تباثلا ريبكلا لصألا وأ ةتباثلا لوألا ةيضقلا ىه كلت

 . اهايجأ رخآ ىلإ اههايجأ وأ

 . . مهقلاخ وه هنأل هرقتي نأ مهيلع ابر سادلل نإ

 روتسد ىف ربكألا لصألا ىوحت اهنإف ةيالا قايس ىف ديدشلا اهزاجم إو ةرابعلا ةطاسب ىلعو
 . ةيرشبلا ةايحلا

 . ةتباث ةيضق كلذك ىهو ةيلزآ ةيضق ًالوأ امنإ
 ربغت الو روطت اهيلع ىرجب ال ةعباث ةيخيرات ةقيقح سانلل هقلخو « ةيلزأ ةقيقح قلاخلا لاف

 نم كعدو « « مكقلخ ىذلا » وه هللا ريغ ادحأ لعجم ريغت الو روطت ءىجي نل ! ريوحت الو

 تالحمت ىهف ! «اتردقل ذح الو ءىش لك قلخت ةعيبطلا نإ» لوقت ىتلا ةينيورادلا تالحمت

 . « ةيرشبلا ةايح ىف تابثلاو روطتلا ١ باتك رطنا ( ۲) . ةقباسلا ةحفصلا ىف ةشماملا رظنا( ) ١
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 ةيبروألا ةسينكلا هّلإ نم ةرابعلا ذهب برمي وهو - ٠ نوراد » نإف « ةيقطنم ربغو ةيملع ريغ
 ‹ اهنع ثدحتي ىتلا ١ ةعيبطلا » كلت ام ةيملع ةقيرطب انل لقي انه اهب انل نأش ال فورظل

 اهنع لوقي ىتلا ةعيبطلا هذه نع هسفن لأسيل - فقوتي نأ قحا ملاعلل ىغبني اك ۔ فقوتي لو

 عرج ىذلا ركغملا لقاعلا ناسنإلا تقلخ فيك « ءاوشع طبخ طبخت اهنإو ةلقاع ربغ ابنإ

 موي ىلإ اتاق هريغلو هل نآرقلا ىّدحت لظيسو ! تايرظنلاو راكفألا عرتخي اك تالآلاو تاودألا

 ةرطفلا ىدحت كلذك لظيساك“" « !؟ نوقلاخلا مه مأ ءىش ريغ نم اوقلخ مآ » : ةمايقلا

 : یلاعت هلوقل اًقیدصت _ هتقیقح ىلع هتفرعم تلض نإو یتح - قلاخ ا هللا ىلإ ایالت هجتت یتلا
 تسل : مهسفنآ ىلع مهدهشأو ‹ مهتیرذ مهررهظ نم مدآ ىنب نم كبر ذحخأ ذإو «

 ." « ! اندهش یب : اولاق ؟مکبرب

 ىرخألا ىه جئاتن اهيلع بترت دقف « ريغتت ال ةتباث ةيضقو ةيلزأ ةقيقح هذه تناك ذإو

 نوكت ال یوقتلاو ‹ هوقتی نآ مهيلع نآو « قتلخلا بر وه هللا نآ اهيلع بترت . ريغتت ال ةتباث

 سیلو هتعيرش ىلإ اومکاحتي نو « ایش هب اوکرشی الو هودبعی نأ مهرمأ دقو « هرماوأ ةعاطب الإ

 ةيرشبلا ةايح ىف اتباث اص هتعيرش ميكحتو هللا ةدابع حبصت مث نمو . اهاوس ةعيرش ىأ ىلإ
 ! نويروطتلا لوقي اك « روطتي » الو « ريغتلا لماعل عضخب ال

 ىف اه ضرعتنس « ريبكلا لصألا اذ ةرثك تاليصفت ةروسلا قايس ىف تءاج دقلو

 ةیآ ٩] ایش هب اوکرشت الو هللا اودبعاو » : یلاعت هلوق ىلإ ةراشإلاب انه یفتکن اننکلو « اہناکم

 كلبق نم لزنآ امو كيلإ لزنآ اهب اونمآ مهنآ نومعزي نيذلا ىلإ رت ملأ » : ىلاعت هلوق ىلإو ٦١

 كبرو الف » : ىلاعت هلوق ىلإ « . . هب اورفکی نآ اورمآ دقو توغاطلا ىلإ اومکاحتی نآ نودیری

 اوملسيو تيضق امن اجرح مهسفنأ یف اودج ال مث مھنیب رجش ایف كومکحب یتح نونمی ال
 . [ ٦۰-٠١ ةيآ 1 لست

 : هذه ىهف ةروسلا نم لوألا ةيآلا اهلمشت ىتلا اياضقلا نم ةيناثلا ةيضقلا امأ

 ١ . . ؟ةدحاو سفن نم مكقلخ ىلا مكبر .

 كلذك اهيلع بنرتيو « روطت الو ريخت اهيلع ىرجم ال « ةتباثو ةيخرات ةيضق اًصيأ كلتو

 ىف اهتدحوو « ةدحإو سفن نم ةقثبنم اهلك األ « اهلصأ ىف ةيرشبلا ةدحو اهياع بترتي

 ال لصألا ىف دحاو ءىش اهنأل اهتايح هيلع موقت نأ ىغبني ىذلا روتسدلاو اهميقو اهربياعم

 . ۱۷۲ : فارعألا ةروس (۲) . ١ : روطلا ةروس (1)
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 هذه ساسأ ىلع مهنيب ايف رشبلا لماعتي نأ اهيلع بترتي اك « ةرياغتم وأ ةددعتم ءايشأ

 اوكرشت الو هللا اودبعاو » : [ ١١ ] ةيآلا رشت كلذ ىلإو « دحاولا لصألا ىف ةكرتشملا ةلصلا

 بنجلا راج لاو ىبرقلا ىذ راجل او نيكاسملاو ىماتيلاو ىبرقلا ىذبو اًتاسحإ نيدلاولابو اًئيش هب
 . «ًروخف ًالاتخ ناك نم بح ال هللا نإ « مكناييأ تکلم امو لیبسلا نباو بنحجلاب بحاصلاو

 تاقالعلا مايق بوجوو « اهلصأ ىف ةيناسنإالا ةدحو ةيضق - تاذلاب ةيضقلا هذه نأ ريغ

 ةيبوبرلا ةيضق ىهو لوألا ةيضقلاب اتاذ ىه ةموكح - اهنيب كرتشملا لصأللا ساس ىلع اهنيب

 ةيرشبلا خيرات ف ثدح دقف . مهقلخ ىذلا مهر ىوقت ىف دابعلا بجاوو « ةيدوبعلاو
 قيرف رفكو « هوقتاو مهرب رشبلا نم قيرف نمأ ذإ « كرتشملا دحاولا لصألا اذه ىف باعشنا

 ‹ ةديقعلا ىف فالتخاو « فدملاو ةهجولا ىف فالتحا ةقاشملا هذه ىلع بترتف « ىبأو رخآ

 تالا ىه ةروسلا ىف اج ةرثك تايآ ربشت كلذ ىلإو . كلذك لماعتلا ىف فالتخاو

 ريغ اريح ةروسلا نم لغشت ىهو ىراصنلاو دوهيلاو نيقفانلاو نيكرشملا نع ثدحتت ىتلا
 . لیلق

 : نيسنجلا ةيضق ىه ةتباثلا ةفلاثلا ةيضقلاو

 . «اهجوز اهنم قلخو ةدحاو سفن نم مكقلخ )

 . . ةتباث جئاتن اهيلع بترتيو

 . « . .اهنم قلخو ١ : لصألا ىف نيسنجلا ةدحو اهيلع بترتي

 رجالا ىفو « هلل ةيدوبعلا ىفو « ةيناسنإلا ةميقلا ىف نيسنحلا نيب ةاواسملا اهيلع بترتيو
 وهو ىلثأ وأ ركذ نم تاحلاصلا نم لمعي نمو » : ةيآلا ريشت كلذ ىلإو . هللا ةعاط ىلع
 نيب فيلاكتلا عيزوت ناك نإو [ ٤ ةيآ ] « قن نوملظي الو ةنحلا نولخدي كئلوأف نمؤم
 مدع عم « تابجاولإو قوقحلا ضعب ىف فالتحالا ىضتقا دق ايندلا ةايحلا ىف نيسنحلا
 فالتحا وه الإ « هللا ةعاط ىلع رجلا ىفو هلل ةيدوبعلا فو ناسنإلا ىف ةاواسملا ًادبمب لالحخإلا

 ىلع نومارق لاجرلا » : ةيآلا هيلإ ريشت ىذلا وهو ةرسألا لحاد ىف « ميظنتلا » ةعيبط هتضتقا
 ةيآ ] « نييثنألا طح لثم ركذلل مكدالوآ ىف هللا مكيصوي ١ : ةيآلاو [ ٠٤ ةيآ ]1( . . ءاسنلا

 . هناکم یف هلع ثدحتنسو ا[ ١

 الو ريختلا لماعل اهعوضحخ مدعو نيسنلا نیب تاقالعلا تابث كلذك اهياع بثرتیو

 ةيحان نم ةأرماو ةيحان نم لجر دوجو ىهو ةتباث ةقالعلا هذه لوصأ تماد ايف .روطتلا
 اًجاوزأ مكسفنأ نم مكل قلخ نآ هتايآ نمو : مورلا ةروس ةيآ اهنع ربعت اهنيب بذاجت ةقالعو
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 هذه ىف روطتي وأ ريغتي نأ نكمي ىذلا اف «. .ةمهحرو ةدوم مكنيب لعجو اهيلإ اونكستل
 !؟ ةقالعلا

 نانثا ناقيرط الإ كانه سيلو . ةأرلاو لجرلا نيب - ةرطفلا مكحب - متي نأ دبال ءاقللا نإ

 ةيآ ىف عورشم ريغ ءاقل امإو جاوز ةروص ىف عورشم ءاقل امإ : هروص تددعت ايهم ءاقللا اذه

 لبقي ۔ نأش لك ىفو - اہنأش یف رمألا بحاصو ةرطفلا هذه قلاخ هللاو . روصلا نم ةروص
 : ةيألا رشت امك « اهنع ىهني لب ىرحألا ةروصلا لبقي الو < اهيلإ وعديو ىلوألا ةروصلا
 الو تاحفاسم ريغ تانصعا ةيلاتلا ةيالاو ۲١] ةيآ ] ٠ .. نيحفاسم ريغ نينصحا

 . [ ۲٠ ذي ] .٠ . نادحخآ تاذختم

 ةليلق ريغ ةعومجم رشت كلذ ىلإو « ةرسألا لحاد ىف تاقالعلا تابث بخ اهيلع بترتيو

 ‹ جوزلا نم زوشنلاو ةجوزلا نم زوشنلا ةلاحبو « فورعم اب ةرشاعملاب ىتاعتت « تايآلا نم

 . ثيراوملاب كلذك قلعتتو « هطورشو تاجوزلا ددعتبو

 ةقلعتملا ةيناثلا ةيضقلل ادادتما نوكت دق ةيضق ىلإ ةيألا نم لوألا ةرقفلا ةا رشت مث

 : ىلاعت هلوق ىف كلذو « ام اليصفت وأ ةيرشبلا اهنم تقثبنا ىتلا ةدحاولا سفنلاب

 . « . . ءاسنو اريشك الاجر |هنم ثہو »

 نم ةمآ عمتج ىآ « ةصاخلا هتروص ىف عمتجملا كلذ ىف ءاوس « عمتجملا » ةيضق اهنإ

 . ةتباث اهدعاوقو اهناكرأ نأل ةتباث ةيضق كلذك ىهو . هعاستا ىلع ىرشبلا عمتجملا وأ « ممألا

 انه وهو - عمتجملا لخاد تاقالعلا اهيلع موقت ىتلا دعاوقلل ةتباث ةروص ةروسلا مسرت مث نمو

 مهو . نيقفانملاو نيكرشملاو باتكلا لهآو نيملسملا نيب ةقالعلا ددحت اك  ىمالسإلا عمتجلملا
 هذه هقرغتست ىذلا زيحلا ناك نإو « نوملسملا لحد اك هللا نيد ىف لخدي مل ىذلا قيرفلا

 لوغشم وه امن رثكأ نيملسملا ريغو نيملسملا نيب تاقالعلاب الوغشم ةروسلا هذه ىف ةيضقلا
 . ليصفتلاب ىرخأ روس هلوانتت ىذلا  هتاذ ملسملا عمتجملا لخاد تاقالعلا ميظنتب
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 لكل اًقيقد اًصيخلت نوكت عقاولا ىف انف « وحنلا اذه ىلع ىلوألا ةيالا ىلإ انرظن اذإو
 نإو اًقيقد اًطبارت ةطبارتم اهلك نوكت ىرخأ ةهج نم ةروسلا نأ اك ؛ ةروسلا تاعوضوم
 اہب تحتتفا یتلا عبرالا ایاضقلا كلتل ليصفتو حرش اهلك األ « ابتاعوضوم تفلتخا

 : قيثو طابرب ضعبب اهضعب لصتم ةقسانتم ةطبارتم اياضق اهعاذ ىف ىهو « ةروسلا

 . [ ۲۱1: مورلا ةروس (۱)
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 ىماتيلا نع ثيدحلا ىلإ قايسلا لقتني ةروسلا حتتفم ىف ةزجوملا ةلماشلا ةيالا هذه نم

 مث « ءاهفسلا لاومأ ىف فرصتلا نع مث <« ءاسنلا روهم نع مث « ةصاخ ءاسنلا ىماتيو ةماع

 : ثوروملا لاملا ميسقت ةقيرطو ثيروملا ىلإ مث « مهلاومآ ىف فرصتلا ةقيرطو ىماتيلا ىلإ دوعي

 هنإ مكلاومأ ىلإ مهاومأ اولكأت الو « بيطلاب ثيبضا اولدبتت الو « مه اومأ ىماتبلا اوتآو ١
 ىنثم ءاسنلا نم مكل باط ام اوحکناف یماتیلا یف اوطسقت الأ متفحخ نإ و . ایبک اًبوح ناک

 . اولوعت الأ ىندأ كلذ مكنابأ تكلم ام وأ ةدحاوف اولدعت الأ متفخ نإف « عابرو ثالثو

 . « اًيرم اًئينه هولكف اًسفن هنم ءىش نع مكل نبط نإف « ةلحن نهعاقدص ءاسنلا اوتآو »

 اولوقو مهوسكاو اهيف مهوقزراو « اًمايق مكل هللا لعج ىتلا مكلاومآ ءاهفسلا اوتؤت الو »
 ١ اقورعم ًالوق مه

 الو « مهاومآ مهيلإ اوعفداف اًدشر مهنم متسنا نإف حاكنلا اوخلب اذإ ىتح ىماتيلا اولتباو »

 لکأیلف قف ناک نمو « ففعتسیلف اغ ناک نمو . ورکی نأ ارادبو اًقارسإ اهولکأت

 . «ابيسح هللاب ىفكو « مهيلع اودهشأف مملاومآ مهيلإ متحفد اذإف . فورعمل اب
 نوبرقألاو نادلاولا كرت ام بيصن ءاسنللو « نوبرقألاو نادلاولا كرت امن بيصن لاجرلل »

 نيكاسملاو ىماتيلاو ىبرقلا ولو ةمسقلا رضح اذإو . اضورفم اًبيصن رثك وأ هنم لق ام
 اوفاخ اًقاعض ةيرذ مهفلخ نم اوكرت ول نيذلا شخيلو . افورعم ًالوق محل اولوقو هنم مهوقزراف

 ىف نولكأي امنإ (لظ یماتیلا لاومآ نولکأی نیذلا نإ . اًیدس لوف اولوقیلو هللا اوقتیلف « مهیلع
 . بعس نولصيسو ازان مہنوطب

 ١ نييثنألا ظح لثم ركذلل مكدالو ىف هللا مكيصوي . . . ٠ .

 ةفيعضلا تائفلا ىه « عمتجملا نم اهنيعب تاثف لمشي ثيدحلا نأ ىلوألا ةلهولل رهظي

 . ةصاخ ةفصب ءاسنلاو ىماتيلا : هيف ةفعضتسملا وأ

 : تايالا هذه ىف عضوم نم رثكأ یف یخ مہب یصوتسیف یماتبلا امآ

 ...kh مهاومآ ىماتيلا اوتاو

 ١ ىماثيلا اولتباو . . ٠ .

 ١ ىماتيلاو ىبرقلا ولوأ ةمسقلا رضح اذإ و . . ٠ .

 ,ku افاعض ةيرذ مهفلح نم اوكرت ول نيذلا شخيلو »

 . « . . األظ ىماتيلا لاإومأ نولكأي نيذلا نإ »

 وسو ملظو لامهإ نم ةيلهاجلا عمتجم ىف ىماتيلا هاقلي ناك ام ىدم كلذ نم حضتيو
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 لدعلا نم ساس ىلع مبتايح ةماقإو ‹ مهنع ملظظلا عفرب مالسإلا مايتها ىدمو « لالغتسا

 . تاهيجوتلاو تاعيرشتلا نم كلذب ةليفكلا تاناضلا عضوو « ةياعرلاو نيمأتلاو

 افاعضتساو اًقعض دشأ ىه مهنم ةئف نع ثدحتي ىماتيلا نع ثيدحلا لالخ نمو

 ىلهاجلا عمتجملا كلذ ىف لالغتسالا ءوس نوقلي اًعيح ىماتيلا ناك اذإف . ءاسلا ىماتي یهو

 ىف نوعماطلا عمطي ذإ . الظ رثكأو دشأ وه ام لالغتسالا ءوس نم نيقلي ءاسنلا ىماتيف

  تهرك وأ تيضر - اًجوز اهیلع هسفن ضرف ىلإ ةميتيلا ىلع ىصولا أجايف اًعيج نهصاخشأ

 . هيدي نيب ةدراب ةمينغ اهطامو اهصخشب اهلك عقتف ءرهم الب كلذك اهجوزتيو اهيلو هنأ مكحب

 بولق ىبري ذخآو « ةصاخ ىماتيلا ملظو ةماع ملظلا نع ىبنو مالسإلا ءاج الو

 ىوقت نم ساس ىلع ةيبرتلا هذه ميقيو « مهرعاشمو مهاعفأ ىف ملظلا بنجت ىلع نيملسللا

 تايتيلا جاوز نم نوملسملا جرحت ( اهنم عضاوم ةثالث ىف ىلوألا ةيآلا هيلإ تراشآ ىذلا ) هللا

 جرحلا مهنع عفرت ةروسلا ىف ةثلاثلا ةيآلا تءاجف « نهوملظي نأ ةفيخ مهتياصو ىف ىتاللا

 : قيرطلا ىلع مهدتو

 ثالثو ىنثم ءاسنلا نم مكل باط ام اوحكناف “*يماتيلا ىف اوطسقت الآ متفخ نإو »

 . «ارلوعت الأ ىندأ كلذ < مكنايأ تكلم ام وأ ةدحاوف اولدعت الأ متفخ نإف « عابرو

 . . عبرأ ىلإ تاجوزلا ددعت ًأدبم ررقت -حصضاو وه اك - ةيآالاو

 اب داري یتلا تالمحلا یف ‹ رضاحلا تقولا یف تاجوزلا ددعت عوضوم نع ثیدحلا رثکیو

 حضوم ىف انثدحت دقلو . هللا ةعيرش نم الدب ةيضرأ عئارش ميكحتو « مهنيد نع نيملسملا ةنتف

 ىف -انكلو . رضاحلا انلاج ىف لوقلا راركت ىلإ ةجاح نم انب امو « “" عوضوما اذه نع رخآ

 : طاقنلا ضعب دنع فقن - زاجإ

 ؟ ةينادحولا وأ ددعتلا وه ةيآلا هيلإ رشت ىذلا لصألا له : ًالوأ

 لدعلا وهو - ةيآلا زجع ىف دراولا ديقلا نكلو . كش الو ددعتلا ةحابإ - وه ظفللا رهاظ

 ةبسنلاب سيلو « مومعلل هجوم باطخلا نأ كلذ ىلع لدي « ةقيقحلا ىف نيملاب سيل ديق

 . بسحف سانلا ضعبل

 « ىرحألا ةيوبرتلا نآرقلا تاهيجوت لك لثم اهنأب ابعأرق املك لإ ىحوت ةبالا نإف كلذل

 دخلا ىلإ اههاجم قيضي ام ةحابإلا هذه ىلع دويقلا نم عضت مث « لصألا ىه ةحابإلا لعجت

 : ىلعألا اهقفآ ىف ةايحلا هب ميقتست ىذلا

 . ةأر او مالسإلا» لصف « مالسإلا لوح تاهبش ١ باتك رظنا .)١( مكتياصو ىف یتاللا تایثیلا یف یآ (۱)
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 . '" «اوفرست الو اوب رشاو اولکو »

 ." « لتقلا ف فرسي الف اًتاطلس هيلول انلعج دقف اًمولظم لتق نمو »
 ریغ نہایٹ نعضی ن حانج نھیلع سیلف اًحاکن نوجرپ ال یتاللا ءاسنلا نم دعاوقلاو ١

 . "« نهه ريخ نففعتسي نآو « ةنيزب تاجربتم
 . ديكأت لكب اًحابم ددعتلا ناك نإو « ةينادحولا ىلإ وه ىداقتعا ىف هيجوتلاف
 ددع نأ اهمهأ نم < بابسأ ةلمحجل ىوسلا عمتجملا ف ثدحي نأ دبال ددعتلا نأ : اناث

 تالاح ىف دادزي قرفلا نكلو « ملسلا تالاح ىف ىتح لاجرلا ددع نم ئاد ربكأ ءاسنلا
 رشنت ىتلا ةثيدحلا برحلاو « ءاسنلا نم لتقت ام رثكأ لاجرلا نم لتقت - امئاد-اهأل « برحلا
 لتقلا ىف زيكرتلا نأل « كلذ نم ءانثتسا تسيل نيبراع ريغو نيبراحم عيمجلا ىلع رامدلا
 ددعتلا نكي إل نإ هنأ كلذ ةجيتنو . لاجرلا نم اهمظعمو ةبراحملا شويجلا ىلع اًبصنم لازام
 نع الإ هنلني ال وأ اًدبأ ىرطقلا نهقح نلني ال ثانإلا نم ةعومجج لظتسف اًعورشمو اخابم
 . ةميلسلا ةرطفلا سيياقمب « اًيوس » عمتجملا نوكي ال نيتلاحلا اتلك فو » عورشم ريغ قیرط

 ريغ تاقادصلا ركنتست ال تاجوزلا ددعت ركنتست ىتلا ةرصاعملا ةيلهاجلا نأ : الا
 فيك سيرابب ةيعماجل ا ةنيدملا ىف ىسفنب تدهش دقلو ! اه رشيتو اهيلإ وعدت لب « ةعورشملا
 ‹ هئالخإ ىلإ رطضاف ىعماجلا نكسملا ىف هعم هتجوز بحصتسي نأ بالطلا دحأ ىلع رطح
 تويبلا ف مهعم نتبي تاقيدصلا نم اوءاش ام اوبحصتسي نأ بالطلل ةنيدملا ةرادإ حيبت اهنيب

 . [! تابلاطلل عبطلاب حونم قحلا سفنو ] ! قالطإلا ىلع جرح رغب ةيعماجلا
 اغيح ةفاظنلا بكنتت نأ دمعتت ىتلا ةيلهاجلا ! ةيلهاجلا الإ هل ريسفت ال ىذلا خسلملا هنإ

 ! اهيلإ ًاليبس تدجو يح ةراذقلاو سندلا ىلع رصتو « اهتهجأو
 ١ مكتيرق نم مهوجرخأ ٠ نورهطتي سانأ مهنإ ! « ١“ .

 لیس اوری نإ و « الیبس هوذختی ال دشرلا لیبس اوری نإو « اب اونمؤی ال ةبآ لک اوری ناو ١
 . )4 . . ًاليبس هوذختي يلا

 ةفاظنلا ةيؤر ىلإ عفتري نأ عيطتسي ىذلا وه سيل ةيلهاجلا هسرامن ىذلا سندلا الهو
 ! هلا ةعيرش نم ًدليدب ةيرشبلا هلحأت ىذلاوه سيلو « هللا ةعيرش ىف ةيروعشلاو ةيسحلا
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 . :٠٠ رونلا ةروس (۳) . ٠۳۲ ءارسإلا ةروس ( ۲) . :۳١ فارعألا ةروس )١(
 :١٤١ , ٠ فارعألا ةروس ( ۵) . ۸۲ :فارعألا ةروس ( ) ٤

CTY 



 . تايآلا هذه قايس ىف انرظن تفلت یرحخأ ةيضق

 . (اًمايق مكل هللا لعج ىتلا مكلاومآ ءاهفسلا اوتؤت الو »

 نم اوناك نإ ) ءاهفسلل مكلاومأ اوطعت الأ وه ةيالا ىف دوصقملا نأ ةلهو لوأل ودبي دق

 مهاومأ نم ءاهفسلا ىديأ ىف ام ىلع ىرسي ةقيقحلا ىف مكحلا نكلو ( اثم ةثارولاب اهيقحتسم
 . . مهاومأ ءاهفسلا اوتؤت الو : لقي مل هنإ . ةيآلا ىف ةلالدلا عضوم انهو « لعفلاب اهنوكلمي ىتلا

 قح نكلو «ةقيقحلا ىف محلاومأ ىه تناك نإو ىتح « مكلاومأ ءاهفسلا اوتؤت الو » : لاق انإو
 بحاصل قح لام ا ىف فرصتلا نأ «ةملسملا ةعايجلا ىلإ - هفسلا ةلاح ىف - عجري اهيف فرصتلا

 قح نكلو « لازي ال هل كلم وهف هلاهعتسا ءاسأ اذإ امأ « هيلع مايقلا نسح ةلاح ىف لالا

 . هيف لوألا قحلا ةبحاص ىه حبصتف ةملسملا ةعاجلل ىطعيو هنم عزتني هيف فرصتلا

 ! لاش نعو نيمي نع تايلهاجلا لباقم ىف ىمالسإلا نزاوتلا نم نول ودہي اذه ینو

 تناك ايو « هيف هكولس ناك اّيأ درفلل لاملا ىف فرصتلا قح ىطعت نيتيلهاجلا ىدحإف

 . ةعاحملا قح ىف هفرصت نع جتنت نأ نكمي ىتلا رارضألا

 هنأ ةجحب هتاذ كلملا نم لب فرصتلا قح نم ًالصأ درفلا مرحتف ىرحأألا ةيلهاجلا امأو

 ! ةعاجلا قح ىف فرصتلا ءىسي فوسف لَم ىتم

 ‹ كلمي ايف ميلسلا فرصتلا قح نم الو كلملا نم درفلا مرحب أل نزاوتملا ىنابرلا ماظنلاو

 هتاذ تقولا ىفو « ضرألا ةرايعو جاتنإلاو لمعلل ىدرفلا زفاحلا طيشنت ىلإ ىعدأ كلذ نأل

 عضيو « هيف فرصتلا نسج م ىأ هكلام هفس اذإ لاملا ف فرصتلا قح ةملسملا ةعاجلا ىطعي

 ىتلا مكلاومأ ءاهفسلا اوتؤت الو : لوقيف ةعاجلا حلاصمب رضي هفسلا اذه نآ هباسح ىف

 لام ىف فرصتلا قح در عم - ررقيف « اهيلع موقت مكتايح لعج ىآ « اًمایق مل هللا لعج

 . لالا اذه ىلع مايقلا نسحب ةطبترم ةعاملا حلاصم نأ - ةعامجملا ىلإ هيفسلا

 تذحأف هفس ىذلا لالا بحاص وحن اهكولس ىف ةعاجلا ىلع بج ام ةيألا ةيقب نيبتو
 : هلام ىف فرصتلا قح هنع ةعاجلا

 . «افورعم لوق مه اولوقو « مهوسكاو اهيف مهوقزراو »
 ةياعرو ميوقت وه نإ و! هيفسلا كلذ سأر ىلع ةعاجلا هبصت اًماقعنا نذإ ةلأسملا تسيلف

 ىغبني ناک ىذلا وحلا ىلع لاملا ىف فرصتت ةعا لاف. دحاو نآ ىف ةيعال او ةيدرفلا حلاصملل

 هصخب ال هعايض نأل عايضلا نم هلام هل نوصتو «هب فرصتي نآ ةيوسلا هتلاح ىف هبحاص ىلع

 . هيلع مايقلا نسحو لالا اذ اهعومجم ى اهحلاصم طبترت ىتلا ةعاحلا صخم نإ و «هدحو
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 نل ةبسنلاب ىلاعت هلوق لباقم « . . اهيف مهوقزراو ١ : ريبعتلا اذه كلذك انرظن تفليو
 . « . . هنم مهوقزراف » : ةنماثلا ةيالا ىف نيكاسملاو ىماتيلاو ىبرقلا وأ نم ةمسقلا رضحي

 قح اهسفنب ةعاجلا .تلوت ىذلا محام نم مهيلع قافنإلا رارمتساب ىحوت ىلوألاف
 . ثاريملاب لاملا ميسقت دنع ىهتنتو ةدحاو ةرم ةيناثلا نيب ‹ هيف فرصتلا

 « ةعاحلا ةايح ىف ىداصتقالا لماعلا ةيمهأ : ةزجوم ةدحاو ةيآ ىف نآرقلا ررقي اذكهو

 كلذو . . دحاو نآ ىف امهنيب نزاويو ةعايملا قحو درفلا قح ظفحم اب لالا ىف فرصتلا ةقيرطو

 . زاجعإلا نم
# 

 : ءارسلا ىلع ةأرملاو لجرلل ثارملا قح ريرقت كلذك تايآلا هذه هيلع لمتشت ام نيب نم
 ام نربرقألاو نادلاولا كرت امم بيصن ءاسنللو نوبرقألاو نادلاولا كرت ام بيصن لاجرلل »

 . «اًضورفم اًبيصن رثک وأ هنم لق

 قلا اذه ةأرملل ررقف مالسإلا ءاجف « ًالصأ ءاسنلا ثروت ال ةيبرحلا ةيلهاح لا تناك دقو

 تراث دق هنأل كلذ نكي ملو . « اًضورفم اًبيصن رثك وأ هنم لق ام » : اًددشم اصن هيلع صنو

 اذه نأ اهنإو ! « ةأرملا قوقحب » اهنم ةبلاطم الو ةأرملل « ةيضق » ىلهاحلا عمتجملا كلذ ىف
 « هب اوبلاطي نأ نود ءاسنو الاجر هدابعل هحنمیو <« هللا دیری یذلا ینابرلا لدعلا وه

 قحلا اذه ررقت دقو ! مهتيناسنإو مهقالخأو مهضارعأو مهحاورأ هب ةبلاطملا ليبس ىف نولذيو
 ةكرح » ىلإ رمألا جاتحجي نأ نود « هللا ةعيرشب مكحت ىتلا مكاحملا هتنمضو ةيالا هذه تلزنأ ذنم

 هفرعي امم لذبي ام اهيف لذہيو « قوقحلا صالختسال تايلهاجلا هب جعت امن ةدحاو « ةيئاسن

 ! ءاوسلا ىلع ءاسنلاو لاجرلا

 ةفاضإلاب ةروسلا نم ةرشع ةيناثلاو ةرشع ةيداحلا ناتيألا هتنيب دقف ثوروملا لاملا عيزوت امأ

 . «ةلالكلا » نأشب نايبلا نم اًديزم تنمضت ىتلا [ ٠۷١ ] ةريحأألا ةيآلا ىلإ
 فده نع جراخ رمأ كلذف ةروسلا ىف ةدراولا ماكحألل ضرعتن نأ انه اننأش نم سيلو

 ظح لثم ركذلل » : ثوروملا لاملا ىف عيزوتلا ةبسن دنع ةريصق ةفقو فقن انكلو . باتكلا

 . (نيشألا

 هذه نأ نم تأشن ةأرملل ) ةيضق » ةيعانصلا ةروثلا ذنم ةرصاعملا ةيلهاحجلا ىف تراث دقل

 هيطعت ىذلا رجألا فصن نهتطعا مث ( ! داري رمأل ) عناصملا ىف ءاسنلا تلعش ةيلهاجلا

 ةيضفلا تأدب مث نمو « رجلا ىف ةاواسملاب ةبلاطم اب ءاسنلا ماق انه نمو . لاجرلا نم لاعلل
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 . ةصاخ ةفصب داسفلا قح ىفو « ءىش لك ىف ةاواسملا ىلإ لصتل - ثعسو وأ - ثعستا ىتلا

 . !  ءاشت ةروص يأ ىو ءاشت نمل اهسفن بہت نآ ىف ةأرملا « قح » ىأ

 . كاذو رمألا اذه نيب ناتشو

 ‹ دهج هيف لذبي ل ىذلا « بسحف ثورومل ا لاملا ىف لجرلا فصن ةأرملا ىطعي مالسإلا نإ

 نم نيب نمو « قافنإلاب فلكيو فعضلا بيصن ذخأي لجرلا نأ وه حضاو ساس ىلعو
 ذخآتف ةآرلا امأ ء امه لئاع ال ىتلا تحألاو مالاو اهجوزتي ىتلا ةأرملا مهيلع هنم ةقفنلا بت

 قح وهف مث نمو . ةيداعلا لاوحأآلا ىف اهسفن الإ دحأ ىلع قاقنإلاب فلكت الو لجرلا فصن

 ٠ .هفيلكتلباقم
 م مالسإلا نإف - ةرصاعملا ةيلهاح لا ىف ةآرملا ةيضق هلجأ نم تراث ىذلا _ بستكملا لاملا امآ

 ‹ لوذبم ىرشب دهج هنأل « هيف الماك ةأرملا قح نم صقتني ملو قالطإلا ىلع هل ضرعتي
 لالا نأش ىف ةيضق ةأرملل رثت ل كلذ لجأ نمو . ءازجلا لداعتي دهجلا لداعتي نيحو

 ةظحللا هذه ىلإ لازت ام ارتلجنا ىف ةلماعلا ةأرملا ايب ! ةيضق ال هنأل مالسإلا لظ ىف بستكللا

 . ناكملا سفن ى اهعم لمعي ىذلا اهليمز نم لقأ اًرجأ ذخأت
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 اهنكلو ؛ تانمؤملا تالسملا ضعب سوفن ىف لعفلاب تراث دقف ةقلطملا ةاواسملا ةيضق امآ

 ىف ىنعي ىذلاإو « ةرصاعملا ةيلهاجلا ىف هيف راثت ىذلا قفألا نم رشكب ىلعأ قفأ ىلع تناك

 ! داسفلا ىف ةاواسملا قح هتصالح

 ريشت كلذ ىلإو « ثارملا ىف ةاواسملاو « ةداهشلا ىف رجألا ىف ةاواسملا نأشب تراث

 : [۳۲1 يالا

 ءاسنللو اوبستكا اع بيصن لاجرلل : ضعب ىلع مكضعب هب هللا لضف ام اونمتت الو ١

 . ( |يلع ءىش لکب ناک هللا نإ . هلضف نم هللا اولأساو نبستکا ام بیصن

 ‹ یروثلا ثیدح نم « هکردتسم یف مکاحلاو هیودرم نباو ریرج نباو متاح یبآ نبا یور

 ‹ دهشتسنف لتاقن ال « هللا لوسر اي : ةملس مأ تلاق : لاق « دهاجم نع « حيجن ىبأ نع

 ركذ نم مكنم لماع لمع عيضأ ال ىنأ ١ : هللا لزنآ مث . . ةيآلا تلزنف . . ثاريلا عطقن الو

 . .٠ . ىثنأ وأ

 تقولا تاذ ىف عجارو « تابثلاو روطتلا » باتك وأ “ ديلاقتلا ةكرعم » باتك تئش نإ عجار ( ۱(

 ! « نویهص ءامکح تالوکوتورپ#
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 رجأ ىلع فعضلا رجألا نم انل نوكي نأ ديرن انإ : اولاق الاجر نإ : ةيآلا ىف ىدسلا لاقو
 رجأ لثم رجأ انل نوكي نأ ديرن انإ : ءاسنلا تلاقو ! ناهس ماهسلا ىف انل اك ءادهشلا
 نكلو « كلذ هللا ىبأف ! انلتاقل لاتقلا انيلع بتك ولو « لتاقن نأ عيطتسن ال اننإف « ءادهشلا
 . . . ايندلا ضرعب سيل : لاق . ىلضف نم ىنولس : مه لاق

 قوقحلا » ىلع سفانتلا نم اًعون ركذت اهنإف « ةيآالا لوزن نأشب تاياورلا فالتحا عمو

 ةيضق نع هاوتسمو هفده ىف فلتخم لاح ىأ ىلع هنكلو « ءاسنلاو لاجرلا نيب « تابجاولاو
 . ةصاعمل ا ةيلهاجلا ىف ةاواسملا

 اك ىّتمتلا كلذ وأ - سفانتلا كلذل بجتسي مل هللا نأ ةيالا ركذت ىرخأ ةيحان نمو

 ىف ةداهشلا ىنمت ىلإ . . ىلعألا قفألا ىلإ عفتري تاياورلا ضعب ىف ناك نإو ىتح - ةيآلا هيمست
 . ٠ . . هلضف نم هللا اولأساو » : مح لاق نإ و « ةرحآآلا ىف رجآلاب زوفلل هللا ليبس

 نيسنجلا دحأل حاتي لمعلا نم نيعم عون ىلع اًمقو هدنع رجأالا لعجي ل - هتمحر نم هللا نإ
 ام بيصن لاجرلل » : فيلكتلا ناك ايا فيلكتلاب ءافرلا ىلع رجألا امنإ . رحخآلل حاتيالو
 . « نبستكا امم بيصن ءاسنللو اوبستكا

 ةمزاللا بهاوملا هل بهوو ٠ ضزألا ىف ايدؤي ةنيعم ةمهل هللا هقلخ نيسنجلا نم لكف
 ليبس ىف داهجلا-اهنم ةمقلا ىف وأ لاجرلا فيلاكت نيب نمو . اهفيلاكت هفلك مث ةمهملا هذه
 اهنم ةمقلا ىف وأ ءاسنلا فيلاكت نيب نمو . ةداهشلا ىلإ لاوحألا ضعب ىف ىدّؤي ىذلا « هللا
 . هللا ةعاط ىلعو مالسإلا ىلع ءشنلا ةيبرتو تيبلا ةياعر -

 لجرلا : ليصألا هناديم ىف ةأرملاو لجرلا نم لكل رجألا تاجرد ىلعأ ىطعي هللا نإ مث

 الف مٹ نمو . اهدالوأو اهجوزو اهتہب اهمایق نسح ىلع ةأارلاو « هللا لیبس یف هداهشتسا ىلع
 - رجألا كلذ ىلع لصحت ىه نإ « هرجأ ىلع لصحتل لجرلا لمعب موقت نأ ةآرملل ةرورض
 عيزوت ىلع ةظفاحملا عم < ةصاخلا اهفيلاكتو صاخلا اهلمع لالخ نم - ةنحلا وهو

 ةيلهاجلا لعفت اك ةليصألا هماهم نم ةمهمب لالحإإلا مدعو « عمتجملا ىف تاصاصتخالا

 ‹ ةرطف ىه ثيح نم ةرطفلا دسفت لب قالحألاو عمتجملاو ةرسألا دسفت نيح ةرصاعملا
 . نيسنجلا نيب ةاواسملا ىوعدب

 ءىش لكب ناك هللا نإ « هلضف نم هللا اولأساو ١ : كلذ ىلإ ريشي ةيألا ىن بيقعتلاو
 . يلع

 نم سنج لك موقي نيح ىرشبلا عمتجملا لاح ميقتسي فيك ملعي - هناحہس - وهف
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 نيسحلا دحأ ذخأي نيح برطضيو هلاح لتخجي فيكو « ةيرطفلا هتفيظو فيلاكتب نيسنجلا

 . رخآلا ناكم

 قیقحت ىلع ًالضف ١ ىنمتلا » كلذ نم ًاشنت ىتلا ىضوفلا كلت  هناحبس - ىبأي كلذل

 وهو « هلضف نم هللا اولأسي نأ - ءاسنو ًالاجر- سانلا هجويو . عقاولا ماع ىف ىنمتلا كلذ

 . حيحصلا ههجو نم لضفلا كلذ ىلإ نوعلطتي نيح هلضف نم مهيطعم

 هنع اوهتناف « ىنمتلا كلذ نع مهاهني مهيلع نآرقلا در دقف « اونمت دق سانلا ناك نئلو

 ىتح وأ - ةصاخلا مهعابغر نومكجيو . هتاضرمو هللا ةعاط ىلإ نوعسي « نیملسم اوناک مہنأل

 تايلهاج ءاسن سعتأ اف . قيرطلا ىلع مهسوفن ميقتستف « هتاهيجوتو هللا رماوأب  مهءاوهأ

 نولمحي مهو - مه لاقيو « ثاريملا ىف ةاواسملاب  نويلهاج لاجر نه بلاطيو - مويلا نبلاطي

 ! ديرن نحن انكلو : نولوقيف كلذ ىبأي هلا نإ  ةملسم ءايسأ

 ! رانلا ىلع مهربصأ امو . . مهسعتأ ام
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 یخ هيف هللا لعججو اًتيش اوهرکت نآ یسعف نهومتهرک نإف « فورعملاب نهورشاعو . . »
 هنم اوذحأت الف اًراطنق نهادحإ متیناو جوز ناکم جوز لادبتسا متدرآ نإو . شک

 . .٦ . .اًئیش

 : نيتعيرس نيتفقو نيتيألا نيتاه دنع فقن

 ايش اوهركت نأ ىسعف نهومتهرک نإف « فورعملاب نهورشاعو ١ : ىلاعت هلوق دنع ىلوآلا

 ۰ . ( رشک ارح هيف هللا لعجمو

 ءلماك لك مالسإلا نإ طقف لوقن انكلو . . نايب ىلإ اتم جاتحي ال حضاو ةيآلا ىف هيجوتلاو
 ناک اذِإف . رخا بناج هنم لمهیو بناج ىلع هيف زکرپ الو . ءزج كرتیو ءزج هنم خؤي ال

 بناج نم رخآ جاو هلباقي بجاولا اذه نإف « اهجوز عيطت نأ ةأرملا ىلع بجوأ دق مالسإلا

 نوكيو « تابجاولاو قوقحلا نزاوتتو « رمألا نزاوتي اذميو . فورعمل اب ةرشاعملا وه لجرلا

 « بجاو نم هيلع ام ىدؤي الو هقحب لجرلا دبتسي نيح امأف . مالسإلل حيحصلا قيبطتلا

 عمتجملا عقاو ىف ناك دقو . مالسإلا رماوأ نع ديحب ام ردقب ةيلهاحجلا نم هيف نوكي هنإف

 نع دعبو بناجلا اذه ىف ةيلهاجلا كولس ىلإ دترا نم ةصاحخ ةريحألا روصعلا ىف ىمالسإلا

 ةيضق اورثيل عضولا اذه هجراخو هلخاد نم مالسإلا ءادعأ لغتساو . مالسإلا قيرط

 ميهاغملاو ةيمالسإلا ديلاقتلا ميطحت ىلإ اهقيرط نم اوذفنيل اهيف نوخفني «ةآرملل
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 الو « نيد ضرالا هجو ىلع ىقبي اليكل ةلمج عمتجملا اذه نومطحم ةياهنلا فو «ةيمالسإلا
 . تاذلاب نيدلا اذه ىقبي

 كشال ةقيقح  ةرحأتملا ةيمالسإلا تاعمتجملا ىف اًمحج اًعضو ىناعت تناك ةأرملا نوكو

 نكلو . مهئاسنل مهتلماعم ىف ةيلهاجلا ىلإ اوسكتنا نيذلا لاجرلا كئلوآ اهرزو لمح « اهيف

 نم مهءارو ْنَم مهءارو ناكو . لطاب اهب داري قح ةملك نولوقي اوناك « ةيضقلا » !وراثأ نيذلا
 . هيلع ءاضقلاو هريمدتل انإو « عمتجملا ىف عاضوألا حيحصتل ال مهنوعفدي مالسإلا ءادعأ

 حيحصلا جالعلاو ! هيلإ تدأ ءىش ّيأو « ةيضقلا » تراص فيك حقاولا ملاع ىف انيأر دقو

 دیکوتلاو ! هاجتا لک یف هتاهیجوت لکب « هللا لزنآ اک هلک ذخؤی نأ طرشب « هللا نید وه تاد

 نإف ١ : ةيآلا ىف بيقعتلا هدكؤي « حوضولا ديدش صنلا ف حضاو فورعملاب ةأرملا ةرشاعم ىلع
 ‹ جودزم هیجوت وهو . اريك اربخ هيف هللا لعجیو ایش اوهرکت نآ یسعف نهومتهرک
 ءاقبإلا ىف كلذك رارمتسالاإو « تثدح نإ ةيهاركلا عم ىتح فورعملاب ةرشاعملا ىف رارمتسالل

 . بولقلا رعاشم ىف لوحت ىندآ دنع اهمصف مدعو ةيجوزلا طابر ىلع
 . « ... جوز ناكم جوز لادبتسا متدرأ نإو ١ : ىلاعت هلوق دنع ةيناثلا ةفقولاو

 نم بہس یآل ايلا رتب نآ یغبنی ال ةيجوزلا نام نآ : اتیعم ءاحیإ صنلا یف حملا یننإ
 ! بابسألا

 تناكو . لاصفنا نم هنع جتني نأ نكمي امو هركلا نع ثدحتت ةقباسلا ةيآلا تناك دقل

 < رعاشملا لوحت نم ةرداب وأ دنع ةيجوزلا طابر مصف ىلإ لجرلا عراسي أل ةيآلا ىف ةيصوتلا
 اهيف متي ىتلا ةلاحلا ىلإ ريشت ةيناثلا ةيآلاو . ايثك يخ هيف هللا لعجمو اًتيش اوهركت نأ ىسعف

 ثدحب له ؟ جئاتنلا نوكت اذاف . . صرحلا مغرو ةيصوتلا مغر فاطم ا ةيان ف لاصفنالا

 ؟ اًيواخ ناكملا لظيو ماصفنالا

 ! ثدحم نأ ىغبني ال هنآب ةيَالا ىحوت ىذلا اذه

 ديدش مالسإلاو . ةرسألا ىه هعمتجم ءانب مالسإلا اهيلع ميقي ىتلا ةيحلا ةدحولا نإ
 عفاودل ةفيظنلا ةباجتسالا ةئيع اهلقأ سيل . ىفخت ال ِناعمو فادهأل ةرسألا ىلع صرحا

 ءشنلا ةيبرتل ىعيبطلا نضحعملا ةئيهت اهلقأ سيلو . ةشحافلا قيرط ىلإ لوحتت ال ىكل ةرطفلا

 ١ ( حيحصلا ىمالسإلا مهلا نع ةرخأتم اهم تقولا تاذ ىف كلذك دصقنو « نمزلا ىف ةرحأتلا دصقن .
 رحأتيف هنع ديحم نأ امإو ۰ ارضحیتمو اًمدقتم نوکيف حيحصلا مالسإلا قبطي نآ امإ ىمالسإلا عمتجملاو

 باج لک یف فلختیو .
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 ىذلا عمتجلملا اذه مئادلا ىرشبلا ددملا ةئيع كلذك اهنيب نمو . ةميلس ةيمالسإ ةئيهت

 ليبس ىف مئاد داهج یف شیعی یذلاو « هيلع ءاضقلا نوديري بناج لك نم ءادعألا هطوحم

 نيدلا نوكيو ةنتف نوكت ال ىتح مهولتاقو» : ضرألا ىف هللا مكح ةماقإو هتوعد رشلل هللا

 . ۲ هلل هلک

 . ىمالسإلا عمتجملا ىف ةرسألا ةفيظو ليطعتل حيرتسي ال مالسإلا نإف كلذ لجأ نم

 ىدؤي ىذلا فالخلا ثدح اذإ اًيواخ لظي نل ناكا اذه نآب ءاحيإلا ىطعي كلذلو

 رم هنأب ىحوتل « لادبتسا ١ ظفل ةيآلا مدختستف . تلا ىلع ناكملا ألمي امنإو « لاصفنالل

 دعت إلو « ارذعتم حبصأ اهعم مهافتلا نأل ةجوز ةرسألا « ةفيظو » نم تجرح ! لاحلا ىف متي

 لعجو « اهيلإاونكستل اًجاوزآ مكسفنأ نم مكل قلحخ نأ هتايآ نمو » : اهتمهم ىدؤت ةطبارلا

 . . «  ةحرو ةدوم مكنيب

 ‹ غارفلا المت ةديدج ةجوز « ةفيظولا ١ ذخأتلف نذإ « ربصلاو صرحلا مغر كلذ ثدح

 . بابسألا نم ببسل ةلطعم ةفيظولا دوعت الو

 - ملسو هيلع هللا ىلص - هللا لوسر دهع ىلع لوألا ىمالسإلا عمتجملا ةرظن تناك اذکهو

 ةيدج ىف - هنع هللا ىضر - رمع ىعسي فيك انيأر دقو . ءاوسلا ىلع ةأرملاو لجرلل ةبسنلاب

 ‹ - اھنع هلا یضر - ناشعو رکب یبآ ىلع رمآلا ضرعیف « ةصفح هتنبا جیوزت ىلإ ةلماك

 £ وڳ ڊچ

 . مملاومأ نم اوقفنأ ابو ضعب ىلع مهضعب هللا لصف اب ءاسنلا ىلع نوماوق لاجرلا »

 نهوظعف نهزوشن نوفاخت یتاللاو . هللا ظفح (مب بیغلل تاظفاح تاتناق تاحلاصلاف

 ايلع ناک هنا نإ < ًالیبس نهیلع اوغبت الف مکنعطآ نإف . نمهوبرضاو عجاضملا ىف نهورجهاو

 . ٤ رہک

 اهتفیظو یدؤت یکل اماقالع لکل اًقیقد ایظنت همیظنتو < ةرسأالاب مالسإلا ةيانع ضرعم ىف

 . ةرسألا ىف اهب موقي نم دّدحيو « ةماوقلا ركذ ءىجم . . عمتجملا ىف ةيوبحلا

 دعت ملو لاوحألا اهيف تءاسو ةرسألا دقع طرفنا الإو ةماوق نم دبال - ءدب ىذ ئداب - هنإ

 . اهتفيظو ىدۇت

 ؟ ةأر مأ لجرلا وه : ةماوقلا هيلإ لكوت ىذلا بناجل ا ةيضق تيقب دقف كلذ رقت ذإو

 . ۲١ : مورلا ةروس (۲) . ۳۹ : لافنألا ةروس (۱)
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 ةيلهاجلا اهربشت اك نيسنجلا نيب اًقباست الو ةسفانم تسيل ةيمالسإلا اهتروص ىف ةيضقلاو

 نكسلا دجويل انإو « قاقشلاو عارصلا امهنيب موقيل نيسنجلا هللا دجوأ اف . ةرصاعللا

 : [ ۲١ ] مورلا ةروس نم افنأ اهانركذ ىتلا ةيألا تراشأ اك ةمرلاو ةدوملا دجوتو ةنيكسلاو

 . « ةمحرو ةدوم مكنيب لعجو اهيلإ اونكستل اًجاوزأ مكسفنآ نم مكل قلخ نأ هتايآ نمو»

 . لاوحألا عبمج ىف حلصألا اب فلكي فيلاكت ىه ةيضقلا اهنإ

 ؟ اعاعبتب موقيو ةمارقلاب « فلكي » نأ حلصأ نيستا ىآف
 نع ىنينخي اب ةيضقلا هذه نع « مالسإلاو ةيدالا نيب ناسنإلا ١ باتك ىف تثدحت دقل

 ةايح ىف دج رمأ نأشب ةعيرس ةملك فيضأ ىنكلو .  عضوملا اذه ىف ثيدحلا ةداعإ

 . باتكلا اذهو لوألا باتكلا كلذ نيب ام ةرصاعملا ةيلهاحلا

 كلذك رثكو ‹ ىبرخلا عمتجملا ىف تانبلاو دالوألا نم تافرحنملاو نوفرحنملا رثك دقل

 سفنلا ءالع ماقو « ةرطخللا ةرهاظلا هذه ثحبت « ةيملعلا ) تارا تطشنو . ذوذشلا

 ايخأو . صيخشتلاو ةساردلاب . . . ءاملعو نوناقلا ءاملعو ةميرجلا ءاملعو عاهتجالا ءاملعو

 بابسألا نيب نم نإو « ةجعزملا ةيضرملا ةرهاظلا هذه ىلإ تدآ ةرشك لمارع كانه نإ اولاق

 اهعلطتو اهتيرح ةأرملا ةسرام ةجيتن ةرسألا وج نم بألا ةرطيس بايغ نآأشلا اذه ىف ةمهملا
 ! لجرلا عم ةإواسملا لإ ديدشلا

 !هلا اهقلح اك ةرطفلا نوناق وه اذه نأ نم رثكأب رمألا اذه ىلع قلعن نآ نحن جاتحن الو

 كلت ةيرشبلا ةايح ىف هنع حتنت تاوهشلاو ىوهلل اًعابتا فلاي نيح نوناقلا اذه نأو

 ةرطقلا نيد وه - رمأ لك ىفو « رمآلا اذه ىف - مالسإلا نو . تافارحنالا كلتو ضارمألا

 : هللا اهقلخ اك ةميوقلا
 كلذ . هللا قل ليدبت ال « اهيلع سانلا رطف ىتلا هللا ةرطف اًفينح نيدلل كهجو مقأف »

 .« نوملعي ال سانلا رثكأ نكلو ميقلا نيدلا

 . « . . مهاومأ نم اوقفنأ ابو ١ : صنلا ف انفقوتسي رحآ ارم نكلو
 وأ قفنت تراصو اًيداصتقا ةرملا ٠ تررحت » نأ دعب ةصاح ةفصب انفقوتسي صنلا اذه نإ

 داسف نم ناك ام كلذ ءارو نم ناكو « اهيلع لجرلا ةماوق تضفر مث « قافنإلا ف كراشت

 . . لايجألا

 !؟ ةأرملا فيلكت مدعو قافنإلاب لجرلا فيلكت كلذ لجأ نم ناك له

 )١ ( ةيسنحلا ةلكشملا » لصف « . )١( مورلا ةروس : ١ .
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 اعيش اهيلع عضي ملو « قزرلا نع ثحبلا نم ةأرملا ىفعأ دق مالسإلا نأ كش الو كردن اننإ

 باصعألا ةلوخشم ريغ ةرسألا نوئشل غرفنت ىكل ةيداعلا لاوحألا ىف ةيدالا فيلاكتلا نم

 بترتت ىتلا جئاتنلا ىلإ اًدش انهابتنا دشت ةرصاعمل ا ةيلهاحلا ةبرجت نكلو . قافنإلا وأ لمعلاب

 . عوضوملا نم ةيوازلا هذه لفغن نأ عيطتسن ال ثيحب « قافنإلاب ةأرلا مايق ىلع

 ريسفتلا لوقب امك لجرلل « عضخت » ىكل كلم ا نم مرحت نأ ىغبني ةآرملا نأ وه ىنعملا سيلو

 . . ىعارزلا عمتجملا ىف ةأرملا عضو نأشب خيراتلل ىداملا

 وهو « كلم ايف ةلماك ةيلهأب فرصتلا نم الو « كلملا نم ةأرملا مرح ال مالسإلا نإ ! الك

 !نيرشعلا نرقلا اذه ىف اج بيرق دهع ىلإ هنم ةآرملا مرحت ةيبروألا ةيلهاج لا تلظ ىذلا قحل ا
 هدحو لجرلا فلكو « ةصاخلا امطاومأ تناك اهم قافنإلاب اهفلكي من مالسإلا نأ ةلأسللا

 برطضي قافنإلاب ةفلكم اأ رعشت نيح ةآرملا نأ انل لوقت نيرشعلا نرقلا ةبرجتو . قافنإلاب
 ! لايجألا عيضتو ةرسألا ماظن

 : ةيرسلا ةرطفلا قاطن ىف ةرسألا لخاد ةايحلا ةروص ةيالا نيبت مث

 . « هللا ظفح اب بيغلل تاظفاح تاتناق تاحلاصلاف . . »

 الماك نينايك ندجيف « ةيوسلا ةرطفلا عضو ىلإ حيرتستو نهسوفن ىضرت تاحلاصلا نإ
 همايقو لجرلا ىلع ةماوقلا ةعبت ءاقلإي « ةرطفلا نيد هدد ىذلا اهعضوب ةرسألا ةايح ىف

 الو ةعبتلا هذه نم ءزج ىم فورعملاب ةرشاعملا نإو . ءاوسلا ىلع ةيسفنلاو ةيلاملا اهئابعأب

 ضعب اهسراهي اک لطابلابو قحاب ةدارإلل اضرف الو « ةسرطغو اربجت ةماوقلا تسيلف . كش

 ‹ ىمالسإ قلخ لك ىف ةودقلإو ةوسألا وه ملسو هيلع هللا ىلص - هللا لوسرو . " ءالعتسالا

 . "« ىهأل مكربح انأو « هلهأل مكريخ مكربخ ١ : لوقي ىذلا- ملسو هيلع هللا لص وهو

 ريخ زربتف . هللا ظفح اب بيغلل تاظفاح تاتناق نمأب تاحلاصلا فصت ةيآلاو

 . ةملسلا ةرسألا هتاذ تقولا ف اهيلع موقت ىتلاو <« ةحلاصلا ةجوزلا اهب للجتت ىتلا تافصلا

 ةيالا هب ققحتتو « تيبلا ىلإ ةنيكسلا هنم لحدت ىذلا ىقيقحلا بابلا وه هلل تونقلا اذهف

 ةدوم مكنيب لعجو <« اهيلإاونكستل اًجاوزآ مكسفنأ نم مكل قلح نأ هتايآ نمو » : ةينابرلا

 . فيلكت ريغب ةعوطتم تقفنأ اذإ الإ ( )١

 اينو  اليبس نهيلع اوغبت الف مكنعطأ نإف » : ةطلسلاب ىغبلا نع احيرص اين ةقيقحلا ىف ةيآلا لمحت ( ۲)

 . ٠ ابك اًيلع ناک هللا نإ ١ : ىلاعت هلوق یف ءالعتسالا نع اًینمض

 . هجام نبا هچرحآ (۳)



 ةبع ريغ قحلل ةميقتسم ةملاسم ةيخس ةيضر سفن هلل ةتناقلا سفنلا نأ كلذ “ « ةحرو

 . تاعازنلا الو لكاشملل

 رارسأ ظفحو لاملا ظفحو ضرعلا ظفح لمشي ىذلا « هللا ظفح ب » بيغلل ظفحلا امأو

 ةروصلا لمكتو « تيبلا ىف مالسلا ناكرأ تبثت ىتلا ةلمكتلا وهف ةرسألا رارسأو ةيجورلا

 ةينب ىه نوكت نأ ىلع مالسإلا صرح ىتلا ةديعسلا ةئناملا ةرسألاو ةملاصلا ةجوزلل ةئيضولا

 . ةطبارتم ةمأ هنم ًأشنت اًطبارتم [يلس اًعمتج نوكيف « هلك عمتجملا

 . . رخ عضو اهلف زشانلا ةجوزلا امأ

 نإف . نهوبرضاو « عجاضملا ىف نهورجهإو « نهوظعف نهزوشن نوفاخت ىتاللاو»
 . ٠ . . . اليبس نهيلع اوغبت الف مکنعط

 ال . ءاوس ةأرملا وأ لجرلا نم زوشنلا دوجو ةلاح ىف ةيويحلا اهتفيظو ىدؤت ال ةرسألا نإ

 وجا ىطعت ىه الو . ةحرلاو ةدوملا ىنعم ققحت ىه الو « ةنيكسلاو نكسلا ىطعت ىه

 زوشنلا اذه ليزي ءارجإ نم نذإ دبالو . ميلسلا ىمالسإلا قسنلا ىلع ءشنلا ةيبرتل ىعيبطلا

 ثدحتت اهنيب « ةجوزلا زوشن ةلاح ىف جالعلا نع ثدحبتت [ ]۳٤ ةيآلا هذهو . هرمآ حلصيو

 . جوزلا زوشن نع[ ۱۲۸ ] ةيآ

 . نايب ىلإ جاتحب ال حضاو اهرمأو « ةظعوملا ىه حالصإلا تاجرد ىلوآ

 هيف ىفكت نأ نم اردق ربكآ زوشنلا ىلإ ليملا نأ كلذ ىنعمو . حلفت ال دق ةظعوملا نكلو
 : ینابرلا رمألا یتآی انهو . ٍثأت غلبأو لوألا نم لعفأ رخآ ءارجإ نم دبالو « ةظعوملا

 . .  . عجاضملا ىف نهورجهاإو»

 ىف درو دق برضلاب بيدأتلا ماد ام هنآ مهيلإ لبخي دق اًموق نإ . . قلخ نمب ملعأ هللاو

 ةبرقع عجاضملا ىف رجملا نوكيو « ةظعوملا دعب هرود ىتأي نأ ىعيبطلا ناك دقف « هيلا

 ! ةر ا

 دقو ) برضلا مث « عجاضملا ف رجلا مث « ًلوأ ةظعوملا : دوصقم ةيآلا ف بيترتلا نكلو

 هيف یقنی ناو ‹ حربم ريغ اًبرض نوکی نأہ رمأف ‹ هتروص - ملسو هيلع هللا یلص - لوسرلا نیب
 . (هجولا

 نهب نهزازتعا زوشنلا ىلإ نهوعدي دق ءاسنلا ضعب نآ ملعي قلح نمب ميلعلا هللا نإ
 اهجوز رم نع زشنتو ةجوزلا للدنتف ! نم اجر ىلع اهرثأت ىدمب نهروعشو « نهتيبذاجو

 ! مواقي ال -اهنظ ىف وه ةيبذاجلا نم ديصر نم اه ام ىلع الاكتا

 . ۲١ : مورلا ةروس ( ۱)
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 نأو « دج رمألا نأ نملعيل « عجاضملا ىف نهورجهاو » : ءادلا عون نم جالعلا ىتأي انهو

 ىتلا ةلئالا لدتعت نأل ىفكي كلذو . دحلا فقوم ىف هل ةيلعاف ال هب نزشني ىذلا ديصرلا اذه

 ! لالدلا امام

 نذإ هنإ . . عجضملا ىف رجملا الو ةظعوملا اهحلصت أ نمل ىندبلا باقعلا ىتأي رحألا فو
 بيدأتلا كلمت « ةطلس ١ كانه نأب روعشلا ىلإ جاتحب . هعون نم بيدآت ىلإ جاتي داح زوشن
 . وحنلا اذه ىلع الإ هنأش حلصي ال نم سوفنلا نمو ! لعفلاب هسراقو

 نويلهاجلا اهروصتي اك ةآرملا ىلع هتالعتساو « هناطلسل لجرلا ةسرامم درج ةلأسملا تسيلو

 اتدتبم هلك عمتجملا رمأل حالصإ . حالصإو ةيبرت امنإ . ةيالا هذه نوأرقي مهو نورصاعملا

 . ةرسأالابو درفلاب

 عضيو « هلك ىرشبلا عمتجملا ىلإ هتاواس نم رظني ىذلا - هناحبس - ىبرملا وه هللا نإو

 هذه عضي ال وهف . هحالصو هتماقتسا ىلإ یدؤت انآ هناحبس ملعی یتلا تاهیجوتلاو دعاوقلا

 الإ رحتآلا نم هيلإ برقأ اهدحأ سيلف ! ةأرملا لالذإل الو لجرلا رورغ ءاضرإل تاهيجوتلا

 نإ . اوفراعتل لئابقو اًبوعش مكانلعجو ىثنأو ركذ نم مكانقلخ انإ سانلا اأاي » : ىوقتلاب
 .' « مكاقتأ هللا دنع مكمركأ

 ةيمهألا تاذ ةيلخلا هذه ىف هناكم ف ءىش لك حبصيل تاهيجوتلا هذه هللا عضب انإ

 ةفالخلا رودب موقي حلاص عمتج ةياهنلا ىف اهلثم نمو اهنم نوكتيل « عمتجملا ءانب ىف ةيويحلا

 هيف ىفكت « ىنابرلا جهنملا ىضتقمب ضرألا ةرابع ىف قلطنيو « قوعم نود ضزألا ىف
 ىف یبریو ‹ ینابرلا رمآلا یتای انهو اات غلبأو لوألا نم لعفآ رخآ ءارجإ نم دبالو «ةظعوملا

 . ميوقلا قيرطلا ىف ريسلا عباتي اًمداق ًاايج هتاذ تقولا
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 . اًنيش هب اوکرشت الو هللا اودبعا» »

 ! قايسلا ىف اًنجافم ًالاقتنا كانه نأك ودبي ةلهو لوأل

 ! ريشت ىتلا ىلوألا ةبآلا دعب نم عاطقنا الب عمتجملا رومأ جلاعي قايسلا لظ دقل

 ٠ ءاسنلا روهم نعو « ةصاخ تاأيتيلاو ىماتيلا نع ثدحتف « ةيسيئرلا ةروسلا تاعوضوم

 نع مث « هتبصنأو ثاريلا نع مث « ءدب ىلع اًدوع ىماتيلا نع مث « مهلاومأو ءاهفسلا نعو
 نع مث « ةرسألا لخاد ىف لماعتلا جهنم نعو « لاجرلاو ءاسنلا نم ةشحافلا نوتأي نيذلا

 ;IT تارجحلسا ةروس ( ۱7
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 عمتجملا ىف لالا لوادتل ةميلسلا ةقيرطلا نع مث « نهنم لحي نمعو ءاسنلا نم تامرحملا

 ىلع قلخلا ضعب هب هللا لضف ام ىنمن نع ىهنلا مث « سفنلا لتق نع ىهنلا نعو ملسملا

 . قاقشلا ةيشخ دنع نيجوزلا نيب حالصإلا قيرطو زوشنلاو ةماوقلا نع مث « ضعب

 ٠ . . اًنيش هب اوكرشت الو هللا ودبعاو ١ : لوقي- ةلهو لوأل ودبي |ميف ةًأاجعف - مث

 : قايسلا لو ىلإ دعنلو . لبق نم انّيب اك عقاولا ىف ةمئاق ريغ ةأجافملا نكلو

 |هنم ثبو اهجوز اهنم قلخو ةدحاو سفن نم مكقلخ ىذلا مكبر اوقتا سانلا اأ اي »
 . «اًيقر مكيلع ناك هللا نإ « ماحرألاو هب نولءاست ىذلا هللا اوقتاو ءاسنو رشک الاجر

 . ٩ اًنيش هب اوکرشت الو هللا اودبعاو . . . 

 !؟ قايسلا ىف ةأجافم كانه نأ وحنلا اذه ىلع سحت له

 تلغش ةلماك ةيآ نيثالثو اًعبرأ ةيئاثلاو ىلوألا نيب نأو ‹ نيتيلاوتم اتسيل نيتيآلا نأ ةقيقح
 ىلع قایسلا نایرج لالخ نم زرہپ ینعم كانه نكلو . اًفنآ اهانركذ تلا تاعوضوملاب اهلك
 نثالثلاو عبرألا تايآلا هذه نأ ىرنل ىرخأ ةرم قايسلا ىلإ دوعن نيح انل حضتي « وحنلا اذه

 هب اوکرشت الو هللا اودبعاو » ٩ . . . مكبر اوقتا سانلا اهب اي » : راطإلا اذه ىف تعضو دق

 هللا ىوقت وه « تاهیجوتو ماکحأ نم هپوحت ام لکبو « اہب طیحملا راطإلا اناكف « . . ایش

 ‹ اهرخآ ىلإ اهوأ نم اًعيج اهمظتني ىذلا طيخلا هنإ لق وأ ٠ كيرش نود هدحو هللا ةدابعو
 . كلذك هب ةقلعم ىهو « هب ةلومشم اًعيج ىهف

 . طاقن ضعب انه زر نا درنو

 طيخ وه تاهيجوتلاو تاعيرشتلاو ماكحألا مطتني ىذلا طيخلا اذه نأ : لوألا

 موقي ىذلا ساسألا هنإ . « اًئيش هب اوكرشت الو هللا اودبعاو » . . « مكبر وقتا » :ةديقعلا

 نم ةعومجملا هذه ءدب نإو . ملسملا درفلا ةايح لك هيلع موقتو « ىمالسإلا عمتجملا هيلع
 وم رخآ ىديقع هيجوتب اهماتتخا مث ىديقع هيجوتب ةيعامتجالا تاعيرشنلاو تاهيجوتلا
 لك هيلع موقي ىذلا ساسألا ىهو ةياهنلا ىهو ءدبلا ىه ةديقعلا نأ ىف ةلالدلا حضاو

 اريح لمشت ةيسايسو ةيداصتقاو ةيعامنجا تاميظنتو اظن كش الو مالسإلا ىف نأ : ةيناثلا
 ىنعماب « اًماظن » سيل كلذ عم مالسإلا نكلو « ةنسلا نم ربكأ ازيحو نأرقلا نم ليلق ريغ
 . .. لا وأ ىعويشلا وأ ىطارقميدلا « ماظنلا » ىف موهفملا

 تاميظنتلا ءدب نم حضاو كلذو . ةديقعلا نم قثبنم كلذ دعب ماظنو < وأ ةديقع هنإ
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 سيل ٩ ماظنلا J ناب دیکونو رکدذت اذهف 6 ةديقعلا رکذب اهماتتخا مث ةديقعلا ركذب اهيلإ راشملا

 مظنلا نم هريغ ىلع ىمالسإلا ماظنلا ةيزم كلتو . ساسألا ىه ةديقعلا انإ « ساسألا وه

 . . بيرقلا ىدملا ف عفنلا ضعب سانلل تققح ولو ةيلهاجلا

 غارغلا نأ هيرغي ىذلاو « برغلا ىف ةيمالسإلا ةوعدلا رشنل سمحتملا بابشلا ضعب نإ
 قيرط نوكي نأ ىف حليل . . لبق ىذ نم مالسإلل ابقت رثكأ هلعجب مويلا برغلا هيناعي ىذلا
 ةديقعلا نع ثيدحلا نود ىمالسإلا « ماظنلا » ايازم نايب وه برغلا ىف ةيمالسإلا ةوعدلا

 « ماظنلا » نع هثدحن إل اذإو « تايظنتلاو مظنلاب مرغم برغلا نأل « ءدب ىذ ىداب

 . . انتوعدب عنتقي نلف ىمالسإلا
 لفغن فيكف ! ةديقعلا ىلع مئاق هنأ ىمالسإلا ماظنلا اذه ىف ىلوألا ةيزملا نكلو ! معن

 !؟ ماظنلا ايازم نع ثدحتن نأ ديرن اننأ معرن مث ةيزملا هذه

 ةديقعلا باب نم لوخدلا وأ ةديقعلا ىف مالكلل دادعتسا ىلع سيل برغلا نأب لوقلا نإ

 « اهنول ناك يآ « ةديقع » ىهو - ةيذوبلا ىف مهنم لحد نم ليلدب « ًالوأ اًحيحص سيل
 نم اهربغو « انشيرك ١ ةوعد ىلإ مهنم بيجتسي نمو - ! قالطإلا ىلع اًماظن تسيلو
 قفاويل مالسإلا قنع ىولن نأل اًرربم اذه سيلف اًيناث اًحيحص ناک نإ هنِإ مث ! 'تاوعدلا

 ل نمو « ةديقعلا وه مالسإلا باب نإ ! مالسإلا اولخدي ىكل مهولقل اًقيلأت « مهفارحنا

 «مظنلا» هنتفت نأل ةضرع وهف ماظنلاب « باجعإلا » باب نم لخد انإو بابلا اذه نم لحدي

 ! قيرطلا نع دتربف ةطح ةيأ ىف

 . تايظنت ىه ثيح نم تايظنتلا الو - مظن ىه ثيح نم - مظنلا اهصقنت ال ابروأو

 قلقلا اهنع درتو ءدب ىذ ىداب ةنينأمطلاو نمألا اهحور ىلإ درت ىتلا ةديقعلا اهصقنت انإ
 اب یدؤتف اهسرامت تلا ةيلهاحلا مظنلا قانتعا نع اهدرت مث « اہنايح تتفي ىذلا عايضلاو

 نم اوعرشي نأ مه ىغبني ال رشبلا نآب - ةديفع - عنتقت نيح كلذو « بارطضالاو للخلا ىلإ

 . . نورفاكلا مه كئلوأف هللا لزنأ اب مكحي مل نم هنأو « هللا مه عرشي انإ « مهسفنأ دنع

 اذه نم حضتي اك طبضلاب . . ساسألا ىه ةديقعلاو « اًرخآ ةديقعلاو « ًالوأ ةديقعلاف

 ." ءاسلا ةروس ىف ىنآرفلا صنلا

 ىلإ نوعدي ةدحإو رعش ةلصحخ نم الإ سأرلا وقيلح زيلجنإلا نم بابش ندنل عراوش ىف رظنلا تفي ( )١
 . هيف نولخدی اًدیدج « اتید ١ هفصوب ۲ انشیرک ١ عابتا

 ` . لاحلا ةعيبطب ىرحألا ةينآرقلا صوصنلا نم رثك ىو ( ۲)
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 ةديقعلا ىلع مئاقلا ماظنلا نوكي فيك - ىرخآ عضاوم ىف انيب دقف انه نيبن نآ جاتحن الو

 « ماظنلا » ةريح كلذل الثم ىفكيو « ماظن درج وه ىذلا ماظنلا نم سانلا ةايح ىف دكآ

 ماظنلا كلذ ةريحو < ةنيدملا ىف رمخلا ميرحت دنع ثدح اهب ةنراقم رمحلا ةلأسم ىف ىكيرمألا

 عمتجملا ىف هلاثمأو - هنع هللا ىضر - لالب عضو ناك فيكو ةيرصنعلا ةقرفتلا ةيضق ىف

 ! ىمالسإلا

 نم لاقتنالا نأ ىهو <« ةروسلا هذه نع ثيدحلا ةمدقم ىف اهيلإ انرشآ ىتلا : ةثلاثلاو

 نع ثيدحلا ىلإ ةعيرشلا نع ثيدحلا نم وأ « ةعيرشلا نع ثيدحلا ىلإ ةديقعلا نع ثيدحلا
 عوضوم ىلإ عوضوم نم ًالاقتنا سيلو « ةلهو لوأ دنع انل ودبي امك اًتجافم ًالاقتنا سيل ةديقحلا

 تاذ نم رخآ بناج نایب لإ نیدلا اذه نم بناج نایب نم لاقتنا وه انإ . هنع فلتخ رحخآ

 ةعيرشلاو ةربعشلاو ةديقعلا : ءاوس هلك نيدلا اذه نأ ىلإ ةراشإ هتاذ تقولا ىف وهو . نيدلا

 ةطقن لإ ةطقن نم لاقتنا وه رخ بناج ىلإ بناوجلا هذه نم دحاو نم لاقتنالاف . هيجوتلاو
 . نيدلا اذه ةلماشلا ةقيقلاب فيرعتو هدابعل هللا نم ميلعت وهو < عوضوملا تاذ ىف ىرخآ
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 نيح اًحوضو عمتجملا تاقالعو ةايحلا طباور نيبو ةديقعلا نيب طبارتلا ةقيقح دادزتو

 : صنلا ةءارق لمكتسن

 نيكاسملاو ىماتيلاو ىبرقلا ىذبو اًتاسحإ نيدلاولابو اًنيش هب اوكرشت الو هللا اودبعاو
 نإ . مكنابأ تكلم امو ليبسلا نباو بنحلاب بحاصلاو بنجلا راجلاو ىبرقلا ىذ راجل او
 . « ًروخف الات ناک نم بحال هللا

 نود هدحو هللا ةدابعب رمألا اذه ىلع لمتشي « تحب ىديقع هيجوت لوألا هيجوتلاف

 ىذلو نيدلاولل ناسحإلاب هيجوتلا كلذ صنلا تاذ ىف ةرشاہم هب طبترپ نکلو . كيرش

 یندملاو یکملا دھعلا یف نآرقلا نم یرخآ تایآ یف رئاظن اذمو . نیکاسملاو یماتیلاو یبرقلا
 بحاصلاو بنجلا راجل او ىبرقلا ىذ راجل ا ىلإ ةراشإلا ديزي انه صنلا ناك نإو « ءاوس

 . بنج اپ
 : نيتيحان نم كلذك ةلالدلا حضاوو كش الو دوصقم طابترالا اذه

 ةقثم ىتأت-اهيحاون عيج نم - ملسملا عمتجملا تاقالعل ةمظاملا تاهيجوتلا نأ : لوألا

 . انفلسأ اك « ةديقعلا نم

 ميمجلاف . ةديقعلا ةطبار ىه ملسملا عمتجملا ىف سانلا طبرت ىتلا ةطبارلا نأ : ةيناثلاو
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 هللا هلإ الب ممناييإ نمو . اهاضتقمب نولمعيف اج نونمؤي ىتلا هللا الإ هلإ ال لالخ نم نوقتلي

 . مالسإلا اهب رمأي ىتلا ةدوملاو ةبحملا ةطبار مهنيب ًاشدتف « اههاجتا دحوتيو مهولق عمجنت

 . ةديقعلا نم ىوقآ بولقلا عّمجج دوجولا ىف ءىش ال هنإو
 وأ ةكرتشم ىنامأ وأ ةكرتشم حلاصم وآ ةغل وأ نول وأ سنج نم . . اهريغ ةطبار لك

 ىف اهيلع مهعمجتو مهدوجو سانلا ميقي ىتلا طباورلا كلت رخ ىلإ . . كرتشم خيرات
 ىوقألاو تبثألا ىه هللا ىف ةديقعلا ةطبار نكلو . تتشنتو تتفنت نأل ةضرع « ةيلهاجلا
 ناميإ نم ةيئاقلت ىتأت انإ « لباقملا ىف اًنيش بلطت ال امنألو « بلقلا ىف قمعأ اهنأل « مودألاو
 نأ حضاوو . هللا الإ هلإ ال تايضتقمل ةيئاقلتلا هتسرام نمو « هللا الإ هلإ الب ملسم لك

 نباو راجلاو نيكاسملاو ىماتيلاو ىبرقلا ىوذو نيدلاولا عم تاقالعلا هذه ةماقإ لعجم صنلا

 : ىنابرلا رمألا باقعأ ىف ةرشابم ىتأت األ ‹ هللا الإ هلإ ال تايضتقم نم قيقرلاو ليبسلا
 ريشي ىتلا ناسحإلا ةجرد ىلع هللا نأب ءاجيإلا ىطعتف . . « ائيش هب اوكرشت الو هللا اودبعاو»
 لوأ كلذف « عمتجملا نم ةنيعم تائف ركذلاب تصح دق انه ةيآلا تناك اذإو . اهبلإ صللا
 عمتجملا ىف ةفعضتسملا وأ ةفيعضلا تائفلاب ةصاخ ةيانع ىنعت ىتلا ةروسلا وج عم قسانتم

 اتاذ ةقالعلا هذه نأ ىفني ال اًيناث وهو « ىبرفلا ىلوأ نيب تاقالعلا ميظنت ىلإ ةفاضإلاب

 : [ ٠١ ] تارجحلا ةروس ىف ىفني أل هللا نإف « هلك ىمالسإلا عمثجملا ىونسم ىلع ةبولطم
 . هللا الإ هلإ الب نينمؤملا لك لمشت نآ ىغبني ىتلا ةقالعلا عون انل نيبيف ١ ةوخإ نونمؤمل ا اهنإ »

 . «اروخف ًالاتخ ناك نم بحب ال هللا نإ ١ : ةيآلا ىف ريحأالا بيقعتلا انرظن تفلي اأو

 نم اهتم لك طرب « نيينعم نيب - رظنلل ةتفال ةينف ةقيرطب - اًطسوتم ءىجم بيقعت هنإ
 ! ههاجتا |هنم لك ىطعيو « تقولا تاذ ىف اعم نيينعملاب لصتيف « بيقعتلا اذهب ةيحان

 . « اًوخف ًالاتخ ناک نم بج ال هللا نإ مکنایآ تکلم امو لیبسلا نباو »

 نومتكيو لخبلاب سائلا نورمأيو نولخبي نيذلا « اًروخف الات ناك نم بح ال هللا نإ »

 . « ايهم اًباذع نيرفاكلل اندتعأو . هلضف نم هللا مهاتآ ام

 قبس نم عم « مكنايآ تكلم امو لیبسلا نبا ىلإ ناسحإلاب ىصوي وهف لوألا قايسلا امأف

 ‹ سانلا ضعب سوفن ىف ءاليخلاو ربكلا ةراثول ةضرع ءالؤه دوجو ناك ذإو . ةيالا ىف مهركذ
 ءاليفلاب قيقرلا كلام سحجيو « ليبسلا نبا ىلع ءالعتسالاب هاحلا وأ لاملا وذ صخشلا سحيف

 ىهنلاو ميمذلا قتلخلا اذه نم ريفنتلاب ىتأي ىنآرقلا هيجوتلا نإف « هيلإ ءىسيف هقيقر وحن
 نمؤملا نإف اوخف ًالاتخ ناك نم بح ال لاعتو هناحبس هللا ماد ام هنآ كلذ « هنع ىنمضلا
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 دعتبيف « هنع هللا ىضري ال ىذلا عضولا نع دعتبي نأ دبال اًئيش هب كرشي الو هللا دبعي ىذلا

 . ءاليخ ريغب سانلا ىلإ نسحيو « رخفلاو ءاليخلا نع

 دوهيلا امه - امامت نيتفلتخ رشبلا نم نيتئف نع ثدحتي وهف ىناثلا قايسلا امأو
 تطبُر ىتلا ) اوخمف ًالاتخ ناک نم بحي ال هللا نأب |هنع ثیدحلا حتتفی هنکلو - !نوکرشملاو

 نيتئفلا نيتاه فصيف رمتسي مث ( مكنايأ تكلم امو ليبسلا نبا ىلإ ناسحإلاب لبق نم
 : نوكرشم او دوهيلا مه اهب دوصقملا نأ هنم مهفت اب نيتروخفلا نيتلاتخملا

 اندتعأو « هلضف نم هللا مهاتآ ام نومتكيو « لخبلاب سانلا نورمأيو نولخبي نيذلا »

 . دوهيلا مه ءالؤهو « اتيهم اًباذع نيرفاكلل

 نكي نمو « رحالا مويلاب الو هللاب نونمؤي الو سانلا ءار محلاومأ نوقفني نيذلاو »

 . ةصاخ شيرق نم نوكرشملا مه ءالؤهو . ٠ انيرق ءاسف اتيرق هل ناطيشلا
 ايف - مہأبو مهباتكب ءالوه « نوروخف نولاتخ مهأ ةدحاو ةفص ىف كرتشي امهالكو

 -اهنم نوقفنيو « سانلا ىلع اهب نولاتخي ىتلا مماومأب ءالؤهو « راتخملا هللا بعش  نومعزي
 . سانلا ءاثر- نوقفني نيح

 نيتفلتخ « نيتهبج ١ ىلع « اررخف الات ناك نم بحب ال هللا نإ ١ : صنلا لمعي اذكهو
 عمتجملا ىف نيفعضتسملا ىلع ءالعتسالا نم رفني ةرم « ريبعتلا انل زاج نإ دحاو تقو ىف

 . نيكرشملاو دوهيلا نم رفني ةرمو « ىمالسإلا

 . طابترالا ىرنل قايسلا ىلإ دوعن اننكلو . . ةئجافم ةلقنلا انل ودبت دق ىرخآ ةرمو
 الو هللا اودبعاو » : كيرش نود هدحو هللا ةدابع ىلإ نينمؤملا ةوعدب قايسلا أدب دقل

 ناسحإلا اهنيب نمو هللا الإ هلإ ال تايضتقمب لمعلا ىلإ كلذ دعب مههجوو “ اًتيش هب اوكرشت
 ءالعتسالا نم رفن قيقرلاو ليبسلا نبا ىلإ ءاج اذإ ىتح . قايسلا ىف ةروكذملا تائفلا ىلإ

 نيتثف لإ لقتنا مث نمو . نونمؤملا اهب نمؤي ىتلا هللا الإ هلإ ال ىضتقمل فلاح هنأل « مهيلع
 . نوكرشملاو دوهيلا امو « اهاضتقمب نالمعت ال مث نمو هللا الإ هلإ الب نانمؤت ال رشبلا نم

 : ةيسيئرلا هتيضق وأ لوألا هترابع نم اًقلطنمو « ةقيقحلا ىف اًرمتسم هلك قايسلا نوكي اذكهو
 . « ایش هب اوکرشت الو هللا اودبعاو »

 تايآلا ًارفاف ‹ كلت ةيسيئرلا هتيضق نم هقالطناو « قايسلا لاصتا نم دكأتت ىكلو
 : تايلاتلا

 نإ . يلع مهب هللا ناكو ؟ هللا مهقزر ام اوقفنأو رخآلا موبلاو هللاب اونمآ ول مهيلع اذامو »
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 اذإ فيكف . اًيظع اًرجأ هندل نم تؤيو « اهفعاضب ةنسح كت نإو ةرذ لاقثم ملظي ال هللا

 لوسرلا اوصعو اورفك نيذلا دوي موي ؟ اديهش ءالوه ىلع كب انئجو ديهشب ةمأ لك نم انئج
 . «اثيدح هللا نومتكي الو ؛ ضزألا مهب یوست ول

 لمعلاو اهب ناميإال نونمؤملا جوي < هللا الإ هلإ ال ةيضق وه هلك قلطنملا نوكي اذكهو
 . ناك قيرف ىأ نم اهاضتقمب نولمعی الو اب نونمؤی ال نیذلاب ددنیو « اهاضتقمہ

 نيكرشمو ىراصنو دوهم نم هللا الإ هلإ ال ءادعأ نع ثدحتي قايسلا أدبي انه نمو

 . ءىجيس اک ةروسلا نم ایبک ا۶٤رج كلذ قرغتسیو « نوقفانمو
# *# * 

 ىلإ ةريصق ريغ ةرتف قايسلا هجوتي مث « مميتلاو لسغلاو ةالصلا ةريعشب قلعت ةدحاو ةيآ

 ۰ . دوهبلا

 لإ انج الو نولوقت ام اوملعت یتح یراکس متنأو ۃالصلا اوہرقت ال اونمآ نیذلا ایا ای ١
 وأ طئاخلا نم مكنم دحأ ءاج وأ رفس ىلع وآ یضرم متنک نإو . اولستغت یتح لیبس یرباع
 هللا نإ . مكيديأو مكهوجوب اوحسماف اًبيط اًديعص اومميتف ءام اودجت ملف ءاسنلا متسمال

 . (اروفغ اوفع ناک

 بولقب ةقلاع لازت ام تناك ىتلا ‹ رمخلل ىئاهنلا ميرحتلا قيرط ىف ةلحرم هذه تناك

 جردت ىلإ جاتحت هذهك ارومأ نأ هللا ملع دقو «  هنع هللا ىضر ۔ رمع مهنمو نينمؤملا ضعب

 ةحل ماعم ىف مالسإلا ةقيرط ىف ظحلنو . عمتجملا عقاو نمو سوفنلا نم ىحمت ىتح ليوط

 ىرخأ ارومأو لاهمإ الب وتلا ىف اهيف لوحتلا بلطي اًرومأ كانه نأ اهميوقتو ةيرشبلا سفللا

 ىف ءايشألا هذه ةعيبط بسح كلذو . اهتياغ ىلإ لصت ىتح لوحتلا نم تاونس قرغتست

 رومألا نم كيرش نود دحاولا هللاب ناميإلا ةلأسمف . لوحتلا اهب متي ىتلا ةقيرطلاو سفنلا
 لوحتلا نآل كلذك نكلو « بسحيف ءىش لك ةدعاف األ ال . جردت الو اهيف لاهمإ ال ىتلا

 وأ ضيبأ . ةيامع وأ ةيؤر . لالض و قح اہنإ ! نكم ريغ اهيف جردتلاو ! ةظحل ىف متي اهيف
 اك تاونس دتمت دقو . رصقت وأ لوطت نمزلا نم ةرتف رمألا ىف ركفتلا قرغتسي دقلو . دوسأ

 قحلا اهيف نيبتي ةمساح ةدحاو ةطحلل ىف ثدحت ةيادملا نكلو . صاعلا نب ورمع عم ثدح

 ضيإألا ناسنإلا اهيف ىري ةظحل . ةيؤرلا متتف ةيامعلا اهيف عشقنت ةظحل . لالضلا ىهننيف
 . دوسألا نع لوحتيف

 ‹ لولحلا فاصنأ مهنم لبقي الو ! ةيهولألا ةيضق ىف سانلا عم نآرقلا جردتي ال كلل
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 نهدت ول اودو . نيبذكملا عطت الف :  ! لولح فاصنأ ةيضقلا ىف دجوت ال هنأل

 ةيؤرلا تمت ولو « ةيؤرلا ةقطنم ىف ال ةيامعلا ةقطنم ىف اولاز ام مهتنهادم یف مہ :| !٩ «نونهدیف

 ! نرنهادي اوداع امل

 لاصتا امو « ةيعامتجاو ةيدرفو ةيدسجو ةيسفن ةداع اإ - . فلتخ اهرمأف رمخلا امآ
 لب < نكمم ريغ اهنع ىروفلا عالقإلا نأ اذه ىنعم سيلو . ناسنإلل ىبصعلا نايكلاب قيثو

 ىتح جردتلا ىلإ جاتحت ةيبلاخلاو . هيلع ردقي نم رشبلا نم ةلق نكلو . كش رغب نكمم وه
 جردتلاو « بارشلل صصخللا نمزلا ىف جردتلاو « رادقملا ف جردتلا . هيلإ لصت نأ عيطتست

 ةدع ىلع لوحتلا متي نأ ةينابرلا ةمكحلا تضتقا دقو . ةيعامتجالاو ةيدرفلا تاداعلا ف
 ىه انه ةيآلا اهيلإ رشت ىتلا ةلحرملا تناكو . تاونس ةدع اهعومجم ىف تقرغتسا « لحارم
 درصقملا نأل « ةحاتملا ةرتفلا قيضي كلذو « ةالصلا تاقوأ ىف اهميرحتب نمزلا ىف جردتلا
 متنأو ةالصلا اوبرقت ال اونمآ نيذلا اأ اب » : ركسلا وهو هلوعفمو هرثأ انإو هتاذ برشلا سيل
 ڈیم مت دق برشلا ناک اذإ یتأتی ال ۃالصلا یف یعولا اذھو ٠ نولوقت ام اوملعت یتح یراکس
 رآ « رهظلا دام ق اعاد جا ةوكير حاملا ف رشي ا اسلا سف" بير

 وأ برغم ا ةالص ىدؤيو رصعلا ىف برشي وأ « ىعو ىلع رصحلا ىلصيو رهظلا ىف برشي
 ىلإ ءاشعلا ةالص دعب ميف ةقيقحلا ىف بارشلا ةرتف ةيآلا ترصح دقف كلذل . ىغبني اك ءاش.ءلا

 قيرطلا ىلع ةلحرم تناك كلتو . . مونلا

 دوجو مدع ةلاحو رفسلاو ضرملا ةصخرو لسغلاو ةبانج اب ةصاخ ماكحأ ةيالا ىف ءىجت مث
 . انفلسأ اك انلاجم سيل اذه نأل انه اه ضرعتن ال « مميتلاو ءاملا

 ثيدخلا ىلإ نيكرشملاو دوهيلا نع ثيدحلا نم لاقتنالا اذه ىلإ - ةرركم  ةراشإ ريشن امنإ
 ىف فولأم رمأ هنإ . . دوهيلا نع لصفم ثيدح ىلإ اهدعب ةدوعلا مث « رئاعشلا هذه نع
 . لبق نم اهيلإ انرشأ ىتلا ةدعاقلا ىلع نارقلا

#  $# 

 » لمس اوات ن نردیریب ةلالضلا نورتشي باتكلا نم اًبيصن اوتوأ نيذلا ىلإ رت ملأ

 اوداه نيذلا نم . ايصن هللاب ىفكو اّيلو هللاب ىفكو « مكئادعأب ملعأ هللاو .
 مه اًددهم «اًتیح مهعابطو مهاوحأب اًفَرعم «دوهيلا نع تایلاوتم تابآ یف قایسلا ثدحتي

 مهيلع بيلأتلاو نيملسملا برحل ةريرشلا ةثيبخلا مهعفاودو مهسفنأ لئاخد نع افشاک ءاًتیح .

 : ۸-۹ : ملقلا ةروس (
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 نيملسملل نيبراحملا هللا الإ هلإ ال ءادعأ نع ثيدح نم ولخت ال ةليوطلا ةيندملا روسلاو

 ثيدحلا ءاج . نيقفانملاو نيكرشملاو ىراصنلاو دوهيلا : عبرألا مهتائفب هللا ةوعدل نيئوانملا

 ةروس ىف كلذك ءىجيو ءاسنلا ةروس ىف انه ءىجيو نارمع لآ ةروسو ةرقبلا ةروس ىف مهنع
 مهيلإ هجوما ثيدحلا عونو مهنم لكل ةصصخملا بسنلا ىف فالتخا ىلع « ةدئالا

 . كانه [ئاد مهنكلو . هعوضومو
 هنأ انيلإ لي دقف ةوعدلا خيرات ىف اهنيعب ثادحأل ليجست انآ ىلع روسلا هذه ًارقن نحو

 . كلذك تسيل ةقيقحلا نكلو . . ثادحألا كلتب ددحملا « ىضاملا ثيدح

 درهيلاو - مالسإال مهديكو هللا الإ هلإ ال ءادعأ ىلع نآرقلا ىف ديدشلا ديكوتلا اذه نإ

 ىف ةنيعم ثادحأ هيف عقت تناك ىذلا تقولا ىف « ىضاملا نوئش نم اًتأش سيل - ةصاحخ مهنم

 هلك نمزلا ثيدحو « لبقتسملاو رضاحلا ثيدح وه انإ « نآرقلا اأشب لزلتي ةوعدلا خيرات
 : ةعاسلا موقت نأ ىلإ

 .( . . . ارعاطتسا نإ مکنید نع مکودرپ ینح مکنولتاقی نولازی الو»
 ." « مهتلم عبتت ىتح ىراصنلا الو دوهيلا كنع ىضرت نلو»
 ‹ ةعاسلا ثيدح هنأ ىلع عبرألا تائفلا كلت نع ثيدحلا اذه ذخأن نأ ىغبني كلذل

 . نآلا اهيف شيعن ىتلا ةظحللا ىف اًيصخش انيلإ هجوما
 دسح ىلإ نآرقلا ةراشإ دنع فقن انكلو دايصفت تايآلا ضارعتسال انه لاجملا عسثي الو

 : مهدقحو دوهيلا

 . «؟هلضف نم هللا مهاتآ ام ىلع سانلا نودسحب مأ »

 . «!؟ مهسفنأ نوكري نيذلا ىلإ رت لأ » : ىلاعت هلوق دعب كلذو

 ضزألا لهأ لضفأ م نوبسحي مهنأ - مهعم ةمئادلا ةيرشبلا ةلكشمو - دوهيلا ةلكشم نإ

 لكب نوريدجلا مه - مهدحو - مهن نوري مث نمو ! تايوتسملا عيمج ىلعو تالاجملا عيمج ىف

 هنامرح نم دبالو اًيصخش مهنم عزتنم وه مهریغ دحأ هلانپ ريخ لک نو ‹ ضزألا ىف ريخ

 ! مالس ىف ةيرشبلا عم اوشيعي نأ نوعيطتسي ال مث نمو |هنم

 نإف مث نمو . مالسإلاو نيملسملا دض هجوما وه- نآرقلا رقي اك - ربكألا مهدقح نكلو
 ىذلا اذهو . ضرألا ىف عارصلا ىهتنيو ةعاسلا موقت ىتح لوزپ ال مالسإلا عم مهعارص

 . باتكلا روس نم ةروس نم رثكأ ىف مهنع لصفملا ثيدحلاب هيلإ نآرقلا انهبني
.# FF FF 

 ) ) 1ةرقبلا ةروس ( ۲ ) . ۲1۷ ةرقبلا ةروس : ٠۲١ .
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 :ربثأت نم رفت نأ سفنلا كلت ال بيقعت دوهيلا نأشب ةدراولا تايآلا ىلع ريحأألا بيقعتلا

 اهرغ ادولج مهانلّدب مهدولج تجضن الك ازان مهیلصن فوس انتایآب اورفک نیذلا نإ ١
 . ( يكح اريزع ناك هللا نإ . باذعلا اوقوذيل

 رفك نم ركذ ةبسانمب ءاج دق ناک نإو « هللا تایآب رفکی نم لک لمشي لماع صن هنإ
 . ميهاربإ لآ ىلع هللا لزنأ اهب

 ةمكحلاو باتكلا ميهاربإ لآ انيتآ دقف ؟ هلضف نم هللا مهاتآ ام ىلع سانلا نودسحي مأ »

 نإ . اريعس منهجب یفکو « هنع دص نم مهنمو هب نمآ نم مهنمف . ًيظع اكلم مهانیتاو
 . « . . . ران مهيلصن فوس انتاياب اورفك نيذلا

 . سحلا كلمت سفن لك ىف عزفلاو ةبهرلا ريثي صنلاو
 - ضرزألا ىف هنكلو . رانلاب قرحلا ملأ وه ملألا نم ضرالا ىف ناسنإإلا بيصي ام یسقأ نإ

 ىف ةبالا هفصت ىذلا باذعلا كلذل ةبسنلاب نيه نيه - ةقاطلا قوفي ملأ نم هيف ام لك ىلع
 . ةرحألا

 ؟ قيرحلا باذعب اًرعاش ضرألا ىف ناسنإلا ىضقي مف

 ؟ ةظل

 . تومي وأ ىفشي نأ دبال مث . . ماپ ىلإ دتمت تاظحل اھبھ

 ىهتناو ةلأسملا تهتنا دقف قرتحا نإف . دلجلا اذه ىف ةدحاو باصعأو « دحإو دلج وهو
 . . باذعلا

 ؟ دح دنع فق الو ىهتني ال ىذلا باذعلا اذه لاب اف

 لقنت ىتلا سحلا باصعأ نم هيف اب هلک دلجلا قرتحم نیح یتح یھتنی ال هلاہ ام
 ؟ باذعلاب ساسحإإلا

 لكب-هدلج قرح انإو . تومي الو ىفشي ال هنأل « طق ةحارلا دجي ال هبحاص نإ ! الك
 ةديدج باصعأب ديدج دلج ةظحللا تاذ ىف هل اذإف - ةقاطلا قرفي باذع نم كلذ ىف ام
 ! باذعلاب ساسحإلا لقنت

 . «باذعلا اوقوذيل اهريغ ادولج مهانلدب »

 أال ىذلا مئادلا باذعلاو « فقوتي ال ىذلا مئادلا قارتحالا ررصتي لايلا لظيو

 روصتلا درجمف . . تاظحل الإ هروصت ىف ىضمي نأ عيطتسي ال ةقيقحلا ىف ناک نآو . . فكي
 ! باذعلاب فيكف . . ةقاطلا قوف ءىش
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 . ةفروملا ةينها ةيخرلا ةروصلا كلت ىتأت امامن لباقملا ىفو

 اهيف نيدلاخ راہنألا اهتحت نم ىرجت تانج مهلخدنس تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلاو ١

 . «اليلظ ٌالظ مهلخدنو ةرهطم جاوزأ اهبف مه « ادبأ
 !؟ قيرحلا ىلإ بهذيو فراولا لظلا اذه كرتي ىذلا اذ نمف
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 مه مسري نينمؤملا ىلإ ثيدحلا هجوتي < نينمؤملل مهديكو دوهيلا نع ثيدحلا اذه نم

 نم ىرخأ ةفص نآشب ىرخأ ةرم دوهيلا ىلإ درعي مث ٠ ىنابرلا جهنملا ىلع مہتايح روتسد
 ةقيقح ةياهنلا ىف ررقيل « نيقفانلا بوث وه « بايث نم هنوسبلپ امم رخآ بوث وأ مہتافص
 . ناییإلا

 اومكمت نأ سالا نيب متمكح اذإو <« اهله ىلإ تانامألا اودؤت نأ مكرمأي هللا نإ »

 هللا اوعيطأ اونمآ نيذلا اأ اي . يصب اًعيمس ناك هللا نإ . هب مكظعي معن هللا نإ « لدعلاب

 متنك نإ لوسرلاو هللا ىلإ هودرف ءىش ىف متعزانت نإف . مكنم رمألا ىلوأو لوسرلا اوعيطأو

 . اليوأت نسحأو ريح كلذ . رحآلا مويلاو هللاب نونمؤت

 اومكاحتي نأ نوديري كلبق نم لزنأ امو كيلإ لزنأ اب اونمآ مهنأ نومعزي نيذلا ىلإ رت ملأ »
 ليق ذِإو . اًديعب الض مهلضي نأ ناطيشلا ديريو « هب اورفكي نآ اورمآ دفو توغاطلا لإ
 اذإ فيكف . ادودص كنع نودصي نيقفانملا تيأر لوسرلا ىلإو هللا لزنأ ام ىلإ اولاعت ممل

 . اقيفوتو ناسحإ الإ اندرأ نإ هللاب نوفلحيم كوءاج مث مهيديأ تمدق اب ةبيصم مهتباصأ

 لوق مهسفنأ ىف مح لقو « مهظعو « مهنع ضرعأف « مهولق ىف ام هللا ملعي نيذلا كئلرأ

 كوءاج مهسفنأ اوملظ ذإ مهنأ ولو . هللا نذإب عاطيل الإ لوسر نم انلسرأ امو . اًعيلب

 ىتح نونمؤي ال كبرو الف . ايحر اتاوت هللا اودجول لوسرلا مم رفغتساإو هللا اورفغتساف

 . ٠ (یلست اوملسیو تیضق ام اًجرح مهسفنآ ف اودجب ال مث ‹ مهنیب رجش ایف كومكم
 . « . . . اهلهأ ىلإ تانامألا اودؤت نأ مكرمأي هللا نإ »

 . تافتلا ىلإ انم جاتجبو ةريثك ناعم ىلع لمتشي لماش صن
 ةنامألا ىه اهلهأ ىلإ ىدؤت نأ ىغبني ىتلا تانامألا ىلوأ نإف . ىديقع هيجوث ًالوأ هنإ

 ثدحتتس ىذلا « ةيمكاحل اب هدارفإ مث ‹ كيرش نود هدحو هب ناميإلا : هللا وحن ىربكلا
 . تابألا ةيقب هلع

 تاقالع مظنتل تءاج ىتلا ةروسلا قايس ىف نيعم رمأ ىلإ انتفلي - ةيوازلا هذه نم - وهو
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 . هيف تالماعملا عإونأ نم اًبناج ررقتو ىمالسإلا عمتجملا
 : هللا ىوقتب رمألاب ةروسلا تأدب

 |هنم ثبو اهجوز اهنم قلخو ةدحاو سفن نم مكقلخ ىذلا مكبر اوقتا سانلا اه اي »

 ‹ (ابيقر مكيلع ناك هللا نإ . ماحرألاو هب نولءاست ىذلا هللا اوقتإو « ءاسنو يثك ًالاجر

 : صنلا اذه اهبقعأ « تاهيجوتلا نم ةعومج كلذ رثآ ىلع تءاجو

 . ٠ . . ايش هب اوکرشت الو هللا اودبعاو »

 هدعب ءاج « نيملسملاو مالسإلاب هللا الإ هلإ ال ءادعأ تاقالع عم اًطوش قايسلا ىضمو

 : صنلااذه

 . « . . .اهلهأ ىلإ تانامألا اودؤت نأ مکرمأپ هللا نإ »

 اهبقعي تاعيرشتلاو ماكحأالاو تاميظنثلاو تاهيجوتلا نم ةعومج كلذ دعب ءىجتسو
 | : صنلا اذه

 نيدلاولا وأ مكسفنأ ىلع ولو هلل ءادهش طسقلاب نيماوق اونوك اونمآ نيذلا اأ اي ١
 وأ اوولت نإو « اولدعت نآ ىوه ا اوعبتت الف « ا( لوآ هللاف اریقف وآ اًینغ نکی نإ . نیبرقألاو
 . « . . . هلوسرو هللاب اونمآ اونمآ نیذلا اأ ای . بخ نولمعت |ب ناک هللا ناف اوضرعت

 . قيرطلا ىلع « ةيوقت تاطح » اهإ
 تءاج ىمالسإلا عمتجملا تاقالعل ةمظنملا تاهيجوتلا عم اًطوش قايسلا ىضم اهلكف

 : دحاولا تقولا ىف ةمهم نم رثكأ ىدؤت ىديقعلا هيجوتلا نم ةديدج ةنحش
 ىف ةايحخلا هب ميقتست ىذلا طابرلا وه كلذو « هب هركذتو هللاب ىرشبلا بلقلا طبرت

 ضزألا ةلث عم نزاوتيو « حلصيو رهطيو فظنيف « بلقلا كلذ ةايح هب ميقتستو «ضرألا
 . تارهشلا بذجو

 : ىدؤت رماوأ درج حبصت الف . ةديقعلاب اتاذ تاهيجوتلا كلت طبرت رخآ بناج نمو
 اهتيدأت نم ىغتبيو « هللا ىلإ ناسنإلا ام برقتي ةدابع حبصت انإو . . ماقت تاميظنت الو

 الو « ءادألا نع وه فقوت تفقوت نإ ةبيرق ةحلصم اهئادأ ىلإ زفاحلا حبصي الف . هاضر
 كلذ نم قمعأ زفاحلا حبصي نإ . باقعلاب نوئاقلا ةدراطم وأ ةلودلا ةرطس نم اًقوخ

 الو « اهب قيضي الو فيلاكتلا ىلع ربصي مث نمو . هللا ةاضرمو ةرحآلا باوث حبصي : قثوأو
 ىذلا ناسحإلا ىوتسم ىلع اميدؤي نأ لواحي لب « نكمم قاطن قيضأ ىف اہب مایقلا ىلع لیاحتی
 . لاخملا ىلإ تاد علطتي امنإو « ىندألا دحلا دنع فقي ال
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 اهلك ةديقعلا ةنحش ديدجتب اهتمهم ةروسلا ايانث ىف ةعزوملا تاراشإلا كلت ىدؤت اذكهو

 هدو « ةهج نم فيلاكتلا نم لمح ام لمح ىلع هنيعتف « قيرطلا ىلع اًطوش ناسنإلا ىضم
 . فيلاكتلا نم اًديزم هب یقلتی دیدج دازب یرخآ ةهج نم

 چ ډک

 . « . . . اهلهأ ىلإ تانامألا اودؤت نأ مكرمأي هللا نإ »

 . . قالطإلا ىلع ةنامآ لك للمشي صن

 هودبعي نأ : دابعلا ىلع هللا قحب ةقلعتملا كلت ىه تانامألا رئاس اهب قلعتت ىتلا ةنامألاو

 . ةايح جهنم هدحو هللا جهنم اوذختیو اهدحو هتعیرش لإ اومکاحتیو « كيرش الب هدحو
 ددح دق هللا جهنم نأ كلذ < اهلهأ ىلإ اهلك تانامألا ةيدأت اًيتاقلت مت دقف كلذ مت اذإف

 . مهيلإ ىدؤت نيذلا « اهلهأ » كلذك ددح |(ك « اهدودحو تانامألا كلت ةعيبط حوضوب

 رعشتسيس هنإف - هناحبس هللا وهو - اهلهأ ىلإ اهدرو ىربكلا ةنامألا ناسنإلا ىعار ام اذإف
 ءاوس « هيلع نيرحآلا قوقح ىعاريسو ( اهلك ةروسلا هب تأدب ىذلا هيجوتلا وهو ) هللا ىوقت
 : ةيالا مهيلإ تراشأ نيذلا ‹ خلا . . ليبسلا نباو نيكاسملاو ىماتيلا وأ ىبرقلا ىلوأ نم اوناک

 « ةجوزلا تناك وأ « . . . ىبرقلا ىذبو اًتاسحإ نيدلاولابو اًيش هب اوكرشت الو هللا اودبعإو »
 مهلمشت نيذلا اًعيج سانلا ناك وأ « « . . فورعم اب نهورشاعو ١ : ةيالا اهيلإ تراشأ ىثلا

 اهلك هذهف ٠ . . هلل ءادهش“ طسقلاب نيماوق ارنوك اونم نيذلا اهمأ اي » : ةبالا هذه اتمض
 . مهيلإ ىدؤت نأ ىغبني نيذلا اهلهأ مه تايآلا مهركذت نيذلا ءالؤهو « تانامأ

 نود هدحو هتدابع ىهو « هللا وحن ىربكلا ةنامألا اهتمدقم ىو اهلك تانامألا نإ مث

 وه هللا لزنآ ام ىلإ مكاحتلا نأل . هللا لرنأ ام ىلإ مكاحتلاب الإ اهؤادأ متي ال - كيرش

 هقح قح ىذ لك ىطعي ىذلا ىنابرلا لدعللو « ةهج نم هدحو هلل ةيدوبعلل ىلمعلا قيبطتلا

 ( . ىرخأ ةهج نم
 ىتلا ةبالا ىف دجن انكلو . اًديكأت هيلع دكؤتو ًاليصفت ةيلاتلا تايآلا هلصفتس ىنعملا الهو

 : لدعلاب سانلا نيب اومكحي نأ نينمؤملل هجوم ا رمألا ىه < ةلاد ةراشإ اهددصب نحن
 اومكحت نأ سانلا نيب متمكح اذإو اهلهأ ىلإ تانامألا اودؤت نأ مكرمأي هللا نإ ١

 . «لدعلاب

 -اهلهأ ىلإ ىدؤت نأ ىغبني ىتلا یربکلا تانامآلا نم دحاو وه لدعلاب سانلا نیب مکحل اف

 قيبطتب ةفلكملا ةملسملا ةمألا ةابح ىف ةغلابلا اهتيمهأل قايسلا اهزربي -اًعيج « سانلا » انه مهو
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 رينت األ كلذك اهزربيو « بسحف اهتاذ طيح ىف ال ةفاك ةيرشبلا ىوتسم ىلع ىنابرلا لدعلا

 سيل سانلا نيب هقيبطتب ةيآلا رمأت ىذلا لدعلا نإف . اهعانامأل ةمألا هذه ءادأ ةيفيكل قيرطلا

 . هللا لزنآ |مب مکحلا وه هتقيقح یف لدعلاب مکحلاو . هللا ةعيرش ريغ رخآ اًتيش

 ىلإ لاقتنالا لبق - انكلو . ىرنس اك ةيلاتلا تايالا اهدكؤتو اهلصفت ةلادلا ةراشإلا هذه

 نأ ناسنإلا كلمي ال ريبعت هنأل ةقباسلا ةراشإلا دعب دراولا ريبعتلا دنع فقن - تايآلا كلت

 : هالمتیو هربدتی نأ نود هب رمی

 . « هب مكظعي اعن هللا نإ . لدعلاب اومكحت نآ سانلا نيب متمکح اذإو . . .

 . هب مكظعيام معن هللا نإ . ام معن : وه ايعن ةملكل ىوغللا لصألا

 ف ربخلاو ( نإ مسا ) ادتبملا بيكرت وه - ةيغالبلا ةهجولا نم - رظنلا تفلي ىذلاو
 ام نإ : وأ . ريخ وه اب مكظعي نإ : ريبعتلا لوقي نأ نهذلا ىلع دري ىذلاف . ةلمجلا

 . . وهاهعن وأ . وه معن هللا هب مکظعی ام نإ : وأ . ریغلا وه هللا هب مکظعی

 معن هللا نإ» : لوقي اهنإ«نهذلا ىلع دري ىذلا اذه نم اًيش لوقي ال ىنآرقلا ريبعتلا نكلو

 ىه « هب مكظعي عن » ةلمحجلا لعجيو (نإ مسا )ًادتبلا وه ةلالح لا ظفل لعجيف «هب مكظعي
 ةيدأت وهو ) هللا هب ظعب ال ةغلابلا ةبهألا ىلع ديكوتلا نم هيف ام اذه ىفو . ةلالجلا ظفلل رضلا

 . ةلالجلا ظفلل اًرشابم بخ حبصيل ىتح ( لدعلاب سانلا نيب مكحلاو اهلهأ ىلإ تانامألا

 ! نهذلا ىف ًأدتبملا فصو هب حضتيو ىنعملا مهف هب متيام وه ىغالبلا لصألا ىف ربلاو

 : ةقباسلا ةيالا ىف ءاج ال ةلصفملا تايآلا ىلوأ ىتآت مث

 ءىش ىف متعزانت نإف . مكنم رمألا ىلوأو لوسرلا اوعيطأو هللا اوعيطأ اونمآ نيذلا اأ اي ١
 . «اليوأت نسحأو ريخ كلذ . رحآلا مويلاو هللاب نودمؤت متنك نإ لوسرلاو هللا ىلإ هودرف

 كلذ متي امنإف . لدعلاب سائلا نيب مكحللو اهله ىلإ تانامألا ةيدأتل قيرطلا وه اذه نإ

 هللا ىلإ هيلع عزانتملا رمألا دري مث . نيملسملا نم رمألا ىلوأو هلوسر ةعاطو هللا ةعاطب ءادتبا

 . لوسرلاو

 . نايبلل اهدنع ةفقو ىلإ جاتحت تاراشإ ةلمج ةيالا ىفو

 رمأ ام لك فو تاذلاب ةبجاو - ملسو هيلع هللا ىلص -لوسرلا ةعاطو هللا ةعاط نأ ىلوألا

 هللا ةعاطب ةقحلم ىه اهنإ « اهتاذب ةبجاو تسيل رمألا ىلوآ ةعاط اهنيب . هلوسرو هللا هب

 هللا ىلص - لوسرلا عمو ةلالجلا ظفل عم درو « اوعيطأ » لعفلا نآ كلذ ىلع لدي . هلوسرو

 ىلوأاوعيطأو لوسرلا اوعيطأو هللا اوعيطأ : قايسلا لقي م . رمألا ىلوأ عم دري ملو - ملسو هيلع
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 نكلو . امتاذل عاطت ةطلس مهفصوب هب نورمأي ام لك ف مهتعاط تبجول الإو . مكنم رمألا
 ىتلا ةطلسلا بحاص وه لاعتو هناحبس هللا نأل اتاذل ةبجاو هللا ةعاط نأ نيب قايسلا

 - هللا لوسر ةعاط نأو ( ةيلاتلا تايآلا ف دريس امك ةيمكاحلا بحاص ىآ ) عاطت نأ ىغبني

 نع قطني ال ىذلا ىلاعتو هناحبس هللا نع غلبملا هنأل امتاذل ةبجاو - ملسو هيلع هللا ىلص

 بحاص ) هللا رمأ ىذلإو“ « ىحوي ىحو الإ وه نإ « ىوحلا نع قطني امو ١ : ىوملا
 ةيآ نم رثكأ ىف كلذو <« هب رمأي ام لك ىف ةقلطم ةعاط هتعاطب ( ةيمكاجلا بحاصو ةطاسلا

 الإ لوسر نم انلسرأ امو ٠٤ [ : ١ ةيآ ] ةروسلا هذه ىف ءاج دقف . اهريغ نمو ةروسلا هذه نم
 ىف ءاجو . « هللا عاطأ دقف لوسرلا عطي نم » : [ ۸١ ةيآ ] اًضيأ اهيف ءاجو « هللا نذإپ عاطيل

 . ٩ ارهتناف هنع مكاهن امو هوذخف لوسرلا مكاتا امو » : [ ۷ ] رشحلا ةروس

 ىف ًالقع  ىهف هلوسرو هللا ةعاطب ةقحلم - ةيآلا قايس ىف -اہنأ ابف رمألا ىلوأ ةعاط امأ

 رمالا نكلو . هلوسرو هللا هب رمآ امل مه مهتعاط دودح یف یا « هلوسرو هللا هپ رمأ ام دودح

 : ةيالا نم ىناثلا مسقلا ىف اًحيرص اصن هيلع صوصنم وه اهنإ ىلقعلا طابنتسالل اكورتم سيل

 لك ىف هيلإ عجري ىذلا عجرملا -امهدحو - امهف « لوسرلاو هللا ىلإ هودرف ءىش ىف متعزانت نإف »

 .رومألا

 . (مكنم رمألا ىلوأو » : ىلاعت هلوق دنع ةيناثلا ةغقولاو

 اونوكيل مهسفن نوّبصني وأ « نيملسملا ىلع مكحل اب نوموقي سان ىأ مه اوسيل رمألا ولوأف

 نم . ةملسملا ةعاجملا نم . نيملسملا نم اونوكي نأ ىغبني - ةرورض - مه انإ . اًماكح
 نيحف . ٠ مكنم رمألا ىلوأو » : مط لوقي مث « اونمآ نيذلل وه الصأ باطخلا نأل . نينمؤملا

 ال هللا نإف « هللا لزنأ اب نومكحمم ال « نينمؤم ريغ موق بصخلاو ربح لاب نيملسملا رمأ ىلوتي

 رمالا درب رمأي نيح « مهتعاط مدعب رمأي هناحبس وه لب . قالطإلا ىلع مهتعاطب رمأي
 . هللا لزنأ ام ىلإ ىأ « هلوسرو هللا ىلإ هيف عزانتمل

 مه نم طبضلاب ددحيل ةيلاتلا تايآلا ىف ديكوتلاو ليصفتلا ءىجي ةطقنلا هذه ىو
 لع ال « ةبجاو مهتعاط نوکتو « مکنم » نونوکی یتم یآ « نینمؤم نونوکی یتمو ٠ نونمؤملا»
 ".٠ هللا لزنأ ام دودح ىف نکلو « اهقالطإ

 , ۳-٤ : مجللا ةروس (۱)

 هيف دهنجج ايف ةعاطلاو عمسلا سانلا ىلعف صن الب كورتملا امأ . هلوسرو هللا نم صن هيف درو يف اذه ( ۲ )

 . عيرشتلا دعاوق نم ةماع ةدعاق الو اصن فلاخي الآ طرشب هللا ةعيرش قبطي ىذلا ملسملا رمألا ىلو
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 ىلإ رضاحلا مهرصع ىف « نيملسملاب » تلصو دق ةلاهجلا نأ انه هديكوت ىخبني ىذلا نكلو

 محرم ىذلا وه هللا نأب اعز هللا لزنأ ايب نومكحي ال نيذلا مهيلع نيطلستملا اوعيطي نأ

 ! كلذب

 رمأي ال هللا نإ لق !! اهب انرمآ هللاو انءابآ اهيلع اندجو اولاق ةشحاف اولعف اذإو »

 ' « !؟ نوملعت ال ام هللا ىلع نولوقتأ ! ءاشحفلاب

 هيلع هللا ىلص - لوسرلا هنع ثدحت ىذلا ءاثخلا ىلإ اولوحت دقف كلذ مهلْعف لجأ نمو

 ةلق نمأ : اولاق . اهتعصق ىلإ ةلكألا ىعادت امك ممألا مكيلع ىعادت نأ كشوي ١ : ۔ملسو

 . « ليسلا ءاثغك ءاثغ مكنكلو « ريثك متن لب : لاق !؟ هللا لوسر ای لئموی نحن

 نم اوفرعيو <« هللا لزنأ ام دودح اوملعي ىتح ضزألا ىف مہاكمو مزع ىلإ اودوعي نلو

 . نوعیطي ال نمو نوعیطي
 متنک نإ لوسرلاو هللا ىلإ هودرف ءىش ىف متعزانت نإف ١ : ىلاعت هلوق دنع ةثلاثلا ةفقولاو

 . « رحأآلا مويلاو هللاب نونمؤت
 نل ةبسنلاب هدورو رثكأ اهنإ « نينمؤملل ةبسنلاب نآرقلا ىف ثك دری ال مساح ریبعت وهو

 نیینعم لمشی وهف - سصنلا ااه ف وه اک -نینمؤملا اًباطحخ درو اثيح هنکلو . نایإلا نوعي

 الو نايإلا ىتأتي ال « ناییإلا ةقيقح وه صنلا ىف دراولا رمألا نأ لوألا ىنعملا . دحاو نآ ىف

 مب - رمألا اذه اوفلاخ نإ - نينمؤملل ىلا ديدهتلا وه يناثلا ىنعملاو . هب الإ ققحتي

 ! نينمؤم نودوعي الو ناہیإلا ة راد نم نوجرش ئدنع
 % + و

 اومكاحتي نأ نودیري كلہق نم لزنأ امو ث دای لی نم مب نوب نیلا لا رت ا (

 . «اًديعب ًالالض مهلضي نأ ناطيشلا ديريو ؟ هب اورفکی نآ اورمآ دقو توغاطلا ىلإ

 ىف اونمؤي من مهو ‹ مهسوفن ىف ةياغل مالسإلاب نورهاظتي نيذلا دوهيلا نع انه ثيدحلا
 قايسلا ريشي الو . قافنلا ىهو متافص نم ةليصأ ةفصب نوضرعي انه مهف . رمألا ةقيقح

 مجأ نومعزي مهن ىلإ ةراشإلا نمو « قايسلا نم كلذ مهفي نكلو « دوهيلا مهن ىلع اصن
 . هلبق نم لزنآ امو - ملسو هيلع هللا ىلص - لوسرلا ىلإ لزنأ مب نونمؤی

 هللا ىلص - لوسرلا لأس مث مالسإلا ىعدا ىدوهب ىف تلزن تايالا هذه نإ لوقت تاياورلاو

 ‹ همكح هبجعي ملف - ملسو هيلع هللا ىلص - لوسرلا هاتفأف روملا نم رمأ ىف - ملسو هيلع

 ! هاوه ىلإ برقآ نوکی رخآ مکح نع لاسی یضمو
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 مالسإلا اهيف ىعدي « ةلثامن ةلاح لكو ىدوهيلا اذه لمشي « ماع لاح ىأ ىلع صنلاو

 ججحلا نم ةجحب رخآ مكح نع ثحبيو هلوسرو هللا مكح نع ضرعي مث « ام صخش
 . هللا مكح نع نوغئازلا اهسملتي ىتلا

 كلذ عم مهو « هللا لزنآ اب ناميإلا نوعي مآ : ءايشأ ةعبرآ مهيلع لجست ةيآلاو

 فرع وأ مكح وأ ةطلس وأ ءىش لك وه توغاطلاو ) توغاطلا ىلإ !ومكاحتي نأ نوديري

 نأ ديري ناطيشلا نآو « ترغاطلاب اورفكي نأ اورمأ مهو ( هللا نود نم ةيمكاحلا هل نوكت

 . اًديعب ًالالض مهلضي

 ربحألا مكحلل حشرب اًقيقد اًديدحت - مهفصو وأ - مهعضو تددح دق ةيآلا نوكت اذهو

 . هللا ةعيرش لإ اومكاحتي ىتح نونمؤي ال مهو « نينمؤم اوسيل مهب مهيلع ردصيس ىذلا
 ىف اب هللا ملع ىلإ ليحت ال عضوملا اذه ىف اهنكلو « ناييإلا نومعزي مآ ررقت ةيآلاف

 ررقت مث نمو . توغاطلا لإ اومكاحتي نأ مهتدارإ وه رهاظ لمع ىلإ ليحت (نإو « مبولق

 مكح لك وهو ۔ توغاطلا مكح یف بغری نم لک نآ وه : هيف سبل ال اًضاو اًيديقع ًادبم
 . اهنع ثدحتت ىتلا « ةدارإلا » نأ ةقيقحو . كلذ معز ولو اتمؤم سيل وهف - هللا مكح ريغ

 . هللا مكح ريغ رخأ مكح نع هثحب وه رهظ لمعب تناك ىدوهيلا كلذ نأشب انه ةيآلا

 - دجوت نيح - هللا لزنأ ايب مكحت ىتلا ىآ ةملسملا ةلودلا صاصتحخا ىف لخدي رمأ اذه نكلو

 - مويلا ةاعدلا صاصتخا ىف لخدي ىذلا نكلو . ةدرلا دح هيلع ميقتو ةدرلاب هيلع مكحتل

 لوحتلا ن : ةقيقحلا هذه سانلل اونيبي نأ هللا لزنآ اب مكحت ىتلا ةملسملا ةلودلا موقت ىتح

 ‹ نونمؤم مهن اومعز ولو ناميإلا نم سانلا جرخب توغاطلا مكح لإ هللا لزنأ اب مكحلا نم

 . ناميإلا ةرئاد نم جرخ دقف - هللا مكح ريغ مكح لك وهو توغاطلا مكحب ىضر نم نأر

 . فيسلا دحك اساح ررقت دق رمألا اذه نوكيس [ ٠١ ] ةلصافلا ةيآلا ىلإ لصن نيحو

 نكت مل نإ « مكحلا اذه اًحضاو اًديهمت تدهم دق قايسلا نم ىلوألا ةبآلا نإ انه لوقن انكلو ٠

 . لعفلاب هتررق دق

 . « هپ اورفکی نأ اورم دقو »

 . توغاطلاب اورفكي نأ سانلل هللا نم حيرص رمأ كانهف

وغاطلا اوبنتجإو هللا !ودبعإ نأ ًالوسر ةمأ لك ىف انثعب دقلو »
 . « ت

 ؟ ريذاعملا كلذل اوسمتليو هنم اوتلفتي نأ مه ىنأو ؟ رمألا اذهب سانلا عنصي فيكف

 )١ لحنلا ةروس( : ٠١ .



 ١ ادودص كنع نودصي نيقفانلا تيأر لوسرلا ىلإو هللا لزنأ ام ىلإ اولاعت مح ليق اذإو .

 اًتاسحإ الإ اندر نإ هللاب نوفلحجب كوءاج مث مهديأ تمدق اب ةبيصم مهتباصأ اذإ فيكف

 (!؟ اقيفوتو .
 اذإف ضارعإلاو دودصلا نورهظي نمألاو ملسلا ىف . مهتمالع كلتو نيقفانلا نآش كلذ

 ناسحإلا اودارأ انإ مآ نوعديو ريذاعملا نوسملتي اوداع مهفرصت ةجيتن ءوسلا مهباصأ

 ! قيفوتلاو
 . . ميولق ىف ام هللا ملعي نيذلا كئلوأ »

 ا ناق یراق یا ھا ملعب نیلا مه اقف كنار نأ لاخلا ةعیط نستا ینعب

 امهم - كئلوأ نآ هادؤم رخآ اًيغالب ينعم ىدؤي ريبعتلا نكلو . اًعيج سانلا بولق ىف ام ملعي
 ةليخد ملعي هللا نإف - ناميإلاب اورهاظت مهمو « سانلا نع مهتقيقحب ءافختسالا اولواح

 . هرعدخي نآ نوعيطتسي الف مهسفنآ

 ١ اًغيلب ًالوق مهسفنأ ىف م لقو « مهظعو « مهنع ضرعأف « .

 ضارعإلا ىلإ - ملسو هيلع هللا ىلص - لوسرلا هّجويف « دعب لزن دق ماتقب رمألا نكي ملو
 : ىلاعت هلوق ىف ريبعتلا نكلو . هللا رمأ ىلع اوميقتسيو مهيغ نع اوعجريل مهظعوو مهنع
 . ريذنلا هبشت ةداح ةمغن لمح « اًيلب الرق مهسفنأ ىف محط لقو»

 . « هللا نذإب عاطيل الإ لوسر نم انلاسرأ امو »

 ىف ممتروص كلتو ! دجاسملا ءابطخك اًظاعو اونوكيل هللا دنع نم نولسري ال لسرلا نإ
 اهب ذخأي ةحيصن درج سيلو « رم هرمأف . عاطيل لوسرلا لسري انإ ! ةرصاحمل ا ةيلهاج لا نسح-
 ! هللا باقع نم ايجان یضمی مث كرتپ نم اهکرتیو ذحأی نم

 . ریٹکف . هلاسرإ نم ةياغلا نع اإ « لوسرلا وأ ىبنلا « ةطلس » نع سيل انه ثيدحلاو

 ال اذه نکلو < - ملسو هيلع هنا یلص یبا ناک اہک ۃطلس یوذ اًماکح اونوکی م ءایبنآلا نم

 ةبجاو هللا دنع نم رماوأب اولسرأ ىأ . اوعاطيل اولسرأ مهلك مهإ . فقوملا ىف اًتيش ريخي
 اذو ةلود اذ لسرملا ىبنلا ناك ءاوسو « اهوعيطي م مأ لعفلاب سانلا اهعاطأ ءاوس « ةعاطلا

 لارحألا عيج ىف مهلا . ةرحآلا ىف هلل مهباقع كرت مأ هلا رماوأ ىلع نيجراخلا اهب بقاعي ةطلس
 بيذهتل ١ وأ ! غارفلا هيجزتل حئاصن درج سيل « هللا دنع نم هنوغلبي ىذلا  لسرلا مالك نأ

 ةيلعفلا ةعاطلاب سوفنلا بذمت (نإف ! نيلهاحجلا تاباتك ىف مدختسي ىذلا ىنعملاب « سوفنلا
 ! تاوهشلاو ىوه عابتاب ال هللا رماوأل
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 اباوت هللا اودجول لوسرلا مه رفغتساو هللا اورفغتساف كوءاج مهسفنأ اوملظ ذإ مهنا ولو ١

 . حر

 بوتی مادام < هتمیرج تناك اھم نیرفغتسملا نم دحأ نود هنأب قلغی ال العو لج هللاف

 . نارفغلا بلطيو اهنع
 ! نولعفی ال ءالؤه نکلو

 اغ اًجرح مھسفن یف اودجج ال مث ‹ مھنیب رجش ایف كومکحب یتح نونمؤی ال كبرو الف

 . ( [يلست اوملسیو تیضق
 كئلوأل ةبسلاب هلك فقوملا ةصالخ ررقت ىتلا فيسلا دحك ةمساحلا ةيآلا ىه كلث

 . ناييإإلا نومعزي نيذلا

 . . هلوسرو هللا مكحب ىضرلاو « هللا ةعيرش ميكحت ىف نماك ناميإال ىقيقحلا كحملا نإ

 . نایإ الف الإو
 ضعبب مايقلا سيلو . هللا لوسر اًدمح نو هللا الإ لإ الآ ةداهشب قطنلا درج سيل هنإ

 . هللا ةعيرش ىلإ مكاحتلا كلذ ىلإ ةفاضإلاب وه انإ ! كلذك دبعتلا رئاعش

 : هيف لوقي هللاف « هللا ةعيرش ىلإ مكاحمتلا ريغب هدحو ةداهشلاب قطنلا امأف

 كئلوأ امو كلذ دعب نم مهنم قيرف ىلوتي مث « انعطأو لوسرلابو هللاب انمآ نولوقیو ١

 مه نكي نإو . نوضرعم مهنم قيرف اذإ مهنيب مكحيل هلوسرو هللا ىلإ اوعد اذإو . نينمؤملاب

 مهياع هللا فيجب نأ نوفاخي مآ ؟ اوہاترا مآ ضرم مہولق ىفآ . نينعذم هبل اوتي حلا
 مكحيل هلوسرو هللا ىلإ وعد اذإ نينمؤملا لوق ناك امنإ . نوملاظلا مه كئلوآ لب !؟هلوسرو
 . «  نوحلغملا مه كئلوأو « انعطأو انعمس اولوقي نأ مهنيب

 ةفص ناسنإلا ىطعي ال - ةعاطلا ىوعد عم ىح - ةداهشلاب قطنلا نأ اساح اتاي نيبيف

 ىقيقحلا كحملا وه هللا لنآ ام ىلإ مكاحتلا نأو < هللا ةعيرش ىلإ مكاحت اذإ الإ ناييإلا

 .نامیوال
 نإ : [ ٠٤١ ةيآ ] اهاذ ءاسنلا ةروس ىف « هيف لوقي هللاف دبعتلا رئاعش ضعبب مايقلا امأو

 الو سانلا نوءاري ىلاسك اوماق ةالصلا ىلإ اوماق اذإو « مهعداخ وهو هللا نوعداخي نيقفانمل ا

 ۰ . «اليلق الإ هللا نورکذی
 نكلو . هللا ىلإ مهرمأ كرتيو نيملسملا ةلماعم نولماعي - ضرألا ىف - نيقفانملا نإ ةقيقحو

 . ٤۷-01 : رونلا ةروس( 1)
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 الو « هللا مكح نع اوضرعي الو « هللا ةعيرش ىلإ مكاحتلا اولبقي نأ وه دحاو طرشب كلذ

 لماع اك « ءاحرصلا رافكلا ةلماعم نولماعي ممإف الإو . هللا مكح ريغ مكح ىلإ اوبغري

 - ملسو هيلع هللا ىلص - هللا لوسر هل مکح ىذلا یدرهیلا كلذ - هنع هللا یضر رمع - ان دیس

 ! هللا مکح ریغ رخآ مکح نع لأسپ حارف « هاوعد یف
 ةيآ اأ ىلع نيرسغمل او ءاهقفلا عاجإو « فيسلا دحك ةمساحو ةحيرص انلق اك ةيآلا نإ

 اومكحي ىتح نونمؤي ال سانلا نأ - لدحلا لبقي ال ىذلا - اهرارقو . ليوأتلا لمتحت ال ةمكحم

 متي الف ىقيقحلا ناميإلا امأ . مالسإلا ةفص مهيطعي ىذلا ىندألا دحلا وه كلذ . هللا ةعيرش

 : حضاو نايبب ةبالا هررقت اك وه نإ « هللا مكحل ناعذإلا درجمب
 . « ايلست اوملسپو تيضق اع اجرح مهسفنآ یف اودجم ال مث . .»
 ةمالعلا امأ . بولقلا ايافخ ىلع علطملا هللا الإ هتقيقح ملعي ال ىذلا بلقلا نايإ كلذ

 . هللا مكحل ناعذإلا ىهف همساو مالسإلا ةمس رهاظلا ملاع ىف سانلا ا حنمي ىتلا ةرهاظلا

% %# % 

 باتكلا له لاوحآ ىلع اًبیقعت تضم تایآ عضب دعب یرخآ ةلوج ىلإ قایسلا عم لقتنن
 ةروص < ةلباقملا ةروصلا نعو « هللا ةعيرش ىلإ مكاحتلا نع نوضرعي مث نايإلا نومعزي نيذلا

 : لوسرلاو هلل ةعاطلا

 نيقيدصلاو نييبنلا نم مهيلع هللا معنأ نيذلا عم كئلوأف لوسرلاو هللا عطي نمو ١

 . « يلع هللاب ىفكو هللا نم لضفلا كلذ . اًقيفر كئلوأ نسحو « نيحلاصلاو ءادهشلاو
 ةفلت فئاوطل ةفلتخ فقاوم نايبو « لاتقلل نينمؤملا هيجوت ىلإ كلذ دعب قايسلا لقتني

 ىلص - لوسرلا ةعاط نأشبو « هردقو هللا ءاضق نأشبو « لاتقلا نأشب ىمالسإلا عمتجملا ف
 ناميإلا ىقداصلا نينمؤملا لمشت فئإوط . . اهتعاذإو ءابنألا ىقلت نأشبو « - ملسو هيلع هللا
 . . نيقفانملاو ناميإلا فاعضلا نينمؤملاو

 ام وأ « لاتقلل ةملسملا ةعاحلا « دينجتب » قلعتت اأ ةماع ةفصب تايآلا ىف ظوحلملاو

 ةيميظنت ىه اك ةيديقعو ةيحور ةئبعت ىهو « ةماعلا ةئبعتلا ةيلمع ةرصاعملا انتخلب هيمسن
 . ةيبرحو

 . «اًعيج اورفنا وأ تابت اورفناف مكرذح اوذخ اونمآ نيذلا ام ای »
 ىف نوملسملا لتاقي نأب ىضقيو « ذثموي ةكرعملا ةعيبطب قلعتي ىميظنت هيجوت اذهو

 نأو « اورفك نيذلا مهديصتي ال یتح یدارف اولتاقي الو عمجتم فص ىف وأ ةريغص تاعامج
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 لئاسو تريغت امهم ةكرعم لكلو ةكرعملا كلتل مزال هيجوت وهو . ءادعألا نم مهرذح اوذخآي

 ةعامجلل ريكذت ريدصتلا اذه فو « . . اونمآ نيذلا اييأ اي » ءادنلاب رّدصم وهو . لاتقلا

 عيج ىف - كرحتلا ىهو « اهتلاسرو اهتمهمب اه ربكذتو - نايإلا وهو - اهريمي اب ةنمؤملا
 . نايإللا كلذ ىضتقمب  تالاجملا

 « اونمآ نيذلا اهيإ اي ١ : یلاعت هلوقب ارَّدصم یقالخآ وآ یعیرشت هیجوت كانه نوکی نیحو
 عم ٠ اًيقطنم » اًطابترا انناهذأ ىف طبتري « ناميإلا » نأل « ءادنلا ةلالدل ثك تفتلن ال دقف

 دجن نيح انكلو . نونمؤملا الإ اهذيغنتب متلي ال ىتلا ماكحألا تاعيرشتو قالحألا تاهيجوت
 نأ ىغبنيف « ةيبرحلاو ةيسايسلا تاهيظنتلاو ةيعاهتجالا تاهيجوتلا كلذك ردصتي ءادنلا كلذ

 ىتلا ةلاسرلابو زيمتملا مهعضوب نينمؤملل مئادلا ريكذتلا ىهو « ةلالدلا كلت ىلإ تفتلن

 - ةمأ مهو - ةعاج مهف . ةايحلا تايئرج نم ةيئزج لك ىفو < هاجتإ لك ىف اهئادآب نوموقی
 ممأ لك نع اهلماعت ةفيرطو اهروعش ةقيرطو اهريكفت ةقيرط فو « هلك اهكولس ىف ةزيمتم
 اهحضو ددحم ىذلا فصولا اذه هناحبس هللا اهفصي ىتلا ةنمؤملا ةمألا اهفصورب ٠ ضأألا

 : كلذك اهتمهم ددحمو

 . « هللاب نونمؤتو ركنملا نع نوهنتو فورعماب نورمأت : سانلل تجرأ ةمأ ريخ متنك »
 مهعم نكأ ل ذإ لع هللا معن دق : لاق ةبيصم مكتباصأ نإف « نئطبيل نمل مكنم نإو

 تنک ینتیل ای - ةدوم هنیبو مکنیب نکت م نک ۔ نلوقیل هللا نم لضف مکباصأ نئلو . اًدیهش

 ! « [يظع ازوف زوفأف مهعم
 ! تافرصتو تاكرح اهنم عبلت ةيسفن ةلاح قيقد فصو

 0. . نطيل نک مکنم نإو»

 - ديكوتلا عم ىتح - لاق ولف . ءاطبإلا ةيامعل ريوصنلا قيقد ةيغالبلا ةهجولا نم ريبعتلاو

 حبصي ريبعتلا نال « ريبك دح ىلإ سحل ا ىف اهعقو رينو ةروصلا تربغتل «ئطبي نمل مكنم نإو
 ريوصت ىف ةقدلا نم ةجردلا تاذب نوكي ال مث نمو « صنلا ىف هعضو نم ثك ٠ عرسآ »

 . كنإف . اعيج ىنعملاو ظفللاب ةلماك ةروصلا ىطعي صنلا ىف هتغايصب هنكلو . ءاطبإلا ةلاح

 نم ددعتو كفقوتست ةعباتتلا تاكرحلا نأل « هقطن ىف عرست نأ كلمت ال صنلا ًأرقت نيح

 ةروص كلايخ ىف مسجت نأ - ريبعتلا ةمغن ىلع - داكتل كنإو ! زاجعإلا نم كلذو ! كتعرس

 ةفاسملا دعابتتو ! فقوتي ىتح لقاثتيو هرطح ىف لقاثتي ىذلا ددرتلا فئاخلا صخشلا كلذ

 . ٠١١ : نارمع لآ ةروس ( )



 سفنتیف « ئاق هدحو وه یقبیو نولتاقلا فرصني ىتح « طابت الك فصلا نيبو هنيب
 فوفص ىف لتقلا عوقوب ءابنألا تءاج اذإف ! ةطرولا نم هصلختب احرف فرصني مث « ءادعصلا
 مهعم نكأ مل ذإ لع هللا معن دق » : هسفن ىف حاصو « هب حرفو لعف ام هسفنل دمه نيملسملا

 نأ ىلع رسحتي ذئدنعف « رصنلاو ةمينغلا نولمحب نيرفظم نوملسملا داع نإ امآ « ! اديهش
 نم عم بهذي نأ كلمي ناك دقف ! اهنم هبيصن هيلع عاضو « هتتاف دق ةمناغ ةنمآ ةصرف
 زوفيو ‹ نيدهاجملا نيلتاقملا فص ف حبصیو ‹ ىذآلا هبيصي نأ نود دوعی مث بهذ

 !كلذك ةمينغلاب

 ىذلا ناميإلا نأل « هتاذ نع هريكفت عفري الو « هسفن ىف الإ ركفي ال نيتلاحلا اتلك ىف هنإ
 . دعب هلخاد ىف قمعتي ل « عفرأو مظعأ وه ام ىلإ هتاذ نع هلغشي

 نإ . . انيعم اًيوبرت اهيجوت - قيقدلا رؤصملا ريبعتلا بناج ىلإ - صنلا ف حملن انكلو

 . فصلا ىف ةمئاق ةلاح فصي اهنإ « مہايعأب اًصاخشأ ددجب ال هذه هتروص ىف صنلا

 ىلإ عبصألاب راشي نآ نود ٠ . . مكنم نإو ١ : ءافعضو ءايوقآ ‹ عيمجلل هجوي باطخلاو

 هيلع قبطنت نل اًحوتفم لاجملا عدت ةقيرطلا هذهو ! اذك لعفت تنأ : هل لاقيو نيعم صخش
 هب رُهشي ل مادام ‹« بولطملا كولسلا ىلع ميقتسيو هفقوم لّدعيو اهنع عجري نأ ةفصلا هذه أ

 هباطخ ىف ملسو هيلع هللا ىلص - لوسرلا اهمدختسي ناك ىتلا ةقيرطلا ىهو | هفقوم حرج اهب
 . .اذك نولعفي ماوقآ لاب ام : لوقي انإ « ‹ اذك عنص اًنالف نإ لوقي الف « سانلا عرمجمل
 ره هنأ ةرورضلاب ساللا ةيقب فرعي نأ نود هيلإ هجوم ثيدحلا نأ ثيدحل اب دوصقملا ملعيف

 ةيبرت ىف انل مزال هيجوت وهو . ميوقلا كولسلا ىلإ ةدوعلا قيرط كلذ هل رسييف « تاإذلاب

 ! ءاوسلا ىلع رابكلاو راغصلا
 هللا ليبس ىف لتاقب نمو . ةرحآلاب ايندلا ةايحلا نورشي نيذلا هللا ليبس ف لتاقيلف »

 ( . « |يظع ارج هيتؤن فوسف بلخي وأ لتقف
 . لاتقلا نع اوفلختيل نوئطَبُب نمل ةقباسلا ةراشإلا دعب « بولطملا كولسلل هيجوتلا هنإ

 ىف ّيفحلا ببسلا ؟ ْىَطبي نم ىْطبي اذاهلف . فقوملا ىف ةيقيقحلا ةدقعلا سملي هيجوت وهو
 فصي انھف . عاتملا كلذ نم نيعم ءىش ىلع وأ ايندلا ةايحلا عاتم ىلع صرحلا وه ةقيقحلا

 ةايحلا عاتم نوعی ىأ « ةرحآلاب ايندلا ةايحلا نورشي » نيذلا ممأب هللا ليبس ىف نولتاقي نيذلا
 . ةرحلألا ف دلاخلا ىقيقحلا ميعنلا هب اورتشيل ايندلا

 ىلإ هجوي باطخلاف : عضولا اذه ىلع ةروصلا دجن ىوبرتلا هيجوتلا ىلإ دوعن نيحو
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 مهيلإ ريشي نأ نود ءافعضلا لاعفأ فصي مث « ءايوقألاو ءافعضلا مهيف امب « انلق امك عيمجلا

 مهنيب ايف - مثإلاب اورعشيل مهلميي ! مهلمي كلذ دعب مث « ةدوعلا ةصرف مه حبتيل ممايعأب
 ةبولطملا ةفصلا ىلإ ىرحأالاب وأ « ةميقتسملا ةيوقلا ةئفلا ىلإ باطخلاب هجوتيو - مهسفنأ نيبو
 مث نمو « ةرحتالاب ايندلا ةايحلا عيب ىهو < هلك ملسملا فصلا اهب فصتي نأ ىغبني ىتلا

 اولرحتيل « اضيأ اوما نيذلا كئلوأ هب دوصقم هيجوت وهو . هللا ليبس ىف لاتقلا ىلع لابقإلا
 مهيلإ باطخلا هّجوي انإ ! ممنايعأب نوركذُي ال مهنكلو ! بوغرملا فقوملا ىلإ مهفقوم نم
 حيربت نود لوألا فقوملاب ديدنت هنإ ! ميقتسيف عمتسي نأ ديري نم مهنم عمتسيل اتمض

 ! عيجشتلل رحآلا فقوملاب ةداشإو « ممايعأب صاخشأل

 لتقيف هللا ليبس ىف لئاقي نمو » : رصنلاو ةبلَعلا ىلع لتقلا ميدقت ةيآلا ىف انرظن تفلي مث
 عيجشتلاو ثاثحتسالا ماقم ماقما مادام  عقوتملا ناكو . « يظع ارج هيتؤن فوسف بلغي وأ
 رفنت ىذلا «لتقلا ركذ رخؤي مث . . ْبْلْعَيف هلا ليبس ىف لتاقي نمو : ًالوأ رصنلا ركذي نأ -

 لإ اًعفاد هركذ نوكي ال ىتح « هلل اهلك صلختو قحلا نايإلا اهكلمتي نأ لبق سوفنلا هنم

 انه لتقلا ركذ قبسيو « كلذ ريغ ىلع ىتأي ميكحلا ىناّبرلا هيجوتلا نكلو ! ددرتي نم ددرت

 ! رصنلاو ةبلخلا ىلع تاذلاب

 ! هلل صولخلاو ةرجتلا قفأو . . ةميزعلا قف . . ىلعألا قفألا ىلع ةيبرتلا اإ
 نيملسملا بيصن نم ةميزها تناك اذإ ىتح « نيلقاتملا ثاثحتسال رصنلاب ىرغب ال هنإ

 ! هیبقع لع صکنپ نم مهنم صکن
 لاتقلل ىقيقحلا قلطنملا نإ . حيحصلا - ىوبرتلاو - ىسفنلا اهعضو ىف ةلأسملا عضي امنإ

 ‹ رصنلا ةبغر اهيف مب ىتح اهلك ايندلا ةايحلا عيبو « هلل لماكلا درجتلا وه نوكي نأ ىغبني

 . . هللا ناوضر ام یرتشیو « یرحنألا ةايحلا اہ یرتشتل - ضرألا یف نیکمتلا ةبغرو
 ‹ هللا ليبس ىف لاتقلل نوبهاذ مكنإ مهيبري نيذلل مالسإلا لوقي ةلماك ةيعقاو ىفو

 ١ . كانه اوتومن نأ نوضرعمو
 مما عيجشتل اًقُبسم رصنلا ركذ نم - ىلعألا قفألا ىلع - مهتيبرت ىف لعفأ كلذو

 رصنلاب هيلع هللا نمي نيح هفقوم ريتي نل توميل بهذي ىذلا نإف ! نيلفائتلا ثاثحتساو

 ! ةميرها ثدحت نيح ارثك هفقوم ربغتي ةمينغلاو رصنلل بهذي ىذلا نكلو

 | سوفنلا حلضي ىذلا هيجوتلابو « سوفنلا ةعيبطب ملعأ هللاو
 نيذلا نادلولاو ءاسنلاو لاجرلا نم نيفعضتسملاو هللا ليبس ىف نولتاقتال مكل امو »
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 نم انل لعجاو ايو كندل نم انل لعجاو اهلهأ ماظلا ةيرقلا هذه نم انجرخأ انبر نولوقي

 . صن كندل

 سيل وهو . اهنيكمتو ةيروعشلا ةدعاقلا حيضوت دعب ‹ هناکم ی ثاثحتسالا ءیجع انه

 هجتت ىتلا ايلعلا ميقلا نم ةميقب ثاثحتسا هنإ ! نولتاقملا هلاني ىصخش منخمب اًتاثحتسا

 . نيمولظملاو نيفعضتسملا ةرصن ىهو « ىلعألا قفألا ىلع ةيلاعلا سوفنلا اهيلإ
 . ناربعت صنلا ىف انرظن تفليو

 . ٠ . . . نيفعضتسملاو هللا ليبس ىف نولتاقت ال مكل امو » : ىلاعت هلوق وه لوألا

 وه اذهو « هللا ليبس ريغ ءىش الو « هللا لبس یف نوکی اہنإ مالسإلا یف هلک لاتقلا نإ

 : ثيدحلاو نارقلا ىف هل مئادلا ناونعلا

 . < هلل هلک نیدلا نوکیو ةنتف نوکت ال یتح مهولتاقو »

 . " « هللا ليبس ىف وهف ايلعلا ىه هللا ةملك نوكتل لتاق نم »

 ةينثت سيل « نيفعضتسملاو هللا ليبس ىف » : هللا ليبس ىلع صنلا ىف نيفعضتسملا فطعف

 نأ ىلإ ةراشإ ىه اهنإ . ةدحاو ةهجوو دحاو ليبس وه انإف « لاتقلا ةهجول الو ليبسلل
 . هللا ليبس ىف لاتق وه نيملسملا نم نادلولاو ءاسنلاو لاجرلا نم نيفعضتسملا ذاقنإلل لاتقلا

 لاجرلا نم نوفعضتسملا ذقنتسي ىتح نمي ال هللا ليبس نأ ىلإ رحآلا بناحلا نم ةراشإو

 . ضرأالا عاقب نم ةعقب يأ ىف نيملسملا نم نادلولاو ءاسنلاو

 نم انجرخأ انبر » : نيفعضتسملا كئلوأ لوق نع ةياكح ىلاعت هلوق وه ىناثلا ريبعتلاو
 . « . . اهلهآلاظلا ةيرقلا هذه

 . ةمركملا ةحم ىه اهيلإ راشملا ةيرقلا نإ
 . . ةملاظلا ةيرقلا هذه نم انجرخأ انبر : لقي مل ريبعتلا نأ حضاوو

 : ملظلاب اعاذ ةيرقلا نآرقلا فصي تاذلاب عضوملا اذه ريغ فو

 . «  . . ةلاظ ىهو اهاتكلهأ ةيرق نم نيأكف »

 ١ ةلاظ ىهو اه تيلمأ ةيرق نم نيأكو . . «“ .

 .« . . . اوملظ امل مهانكلهأ ىرقلا كلتو »

 . ٤٥ : جحا ةروس ( ۳) . ملسمو ىراخببلا هجرخأ (۲) . ۳۹ : لافنألا ةروس ( ) ١

 . ٥۹4 : فهكلأ ةروس ( ۵ ) . 6۸ : جلا ةروس ( ) ٤
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 ملاظلا ةيرقلا » : اه لاقي نإ ! ةلاظلا ةيرقلا اه لاقي الف مركت - ةكم - ةيرقلا هذه نكلو
 ! هللا اه ءاش اك ةمركم ىه ىقبتو « ملظلاب- ذئتقو - اهلهآ صتخيف « اهلهأ

 اولتاقف . توغاطلا ليبس ىف نولتاقي اورفك نيذلاو « هللا ليبس ىف نولتاقي اونمآ نيذلا »
 . « اًفيعض ناك ناطيشلا ديك نإ ناطيشلا ءايلوأ

 ! تقولا تاذ ىف هيجوتو ةقيقح ريرقت وه اونمآ نيذلل ةبسلاب
 مهاتق ناک ءاوس . هللا لیبس یف نولتاقی مهف - اولتاق اثيح -اونمآ نيذلا نأ ةقيقح ريرقت

 ىف ءیجب اک رافکلا ناودع عفد یه وآ « انه ةبسانملا ىه اك نيمولظملا نيفعضتسملا ذاقنتسال

 ةيلهاج تاموكح ىف ةلثم ةوعدلا ليبس ىف فقت ىتلا ىوقلا ةلازإ ىه و « ةربثك تابسانم
 ىف لوخدلا ىلع سانلا هاركإ مدع عم « مظنلاو تاموكحلا هذه ىمحت شويجو ةيلهاج مظنو
 نيدلا نوكيو ةنتف نوكت ال ىتح ١ : ضرألا ىف اه نيكمتلاو هللا ةعيرش ةماقإ عمو « مالسإلا

 بولقل ةنأمط هذهف . هللا ليبس نيمأتل ليبسلا وهو « هللا ليبس ىف كلذ لكف . . « هل هلک
 ليبس ىف نولتاقي مآ - تاياغلا هذه نم يألو لبسلا هذه يأ ىن نولتاقي مهو - نيملسلا
 ‹ هريدقتو هملع ىف قباس وه اب رصنلا وأ ةداهشلا ممه بهيف اذه مهاتق ىف مهالوم هللاو ء هللا

 . ناوضرلاو ةنحلا ميعن تالاحلا عيمج ىف مه بهو

 ال هنإف « هللا ليبس ىف ئاد نوکی نأ یغبنی مماتق نأ نینمؤملل هيجوت وه هتاذ تقولا فو
 « مالسإلا ةيار ريغ ةيار ىأ تحت اولتاقي نأ م زوج الو « ليبسلا اذه ريغ ىف لاتق مهنم لبقي

 . مالسإلا فادهأ ريغ فده وآ

 . ةقيقحلا هذه تقولا تاذ ىف نايبو ةقيقح ريرقت وهف اورفك نيذلل ةبسنلاب امأو

 نولتاقي اوناك ءاوس « توغاطلا ليبس ىف نولتاقي مهف اولتاق اشيح مهنأ ةقيقح ريرقت
 الإ نولتاقتي امو نولتاقي اف . اضعب مهضعب لتاقي اوناك وأ رهاظ اذهو - نيملسملاو مالسإلا
 ! هللا ليبس یف اولتاقي نأ نکمی الف ءادتبا هلوسرو هللاب اورفک دق اوماد امف ! هللا رمآ نع نیفلاخ

 ناک بأ توغاطلا لیبس ف وھف ‹ مالسإلا لیبس ریغ یف یآ ‹ هللا لیہس ریغ یف لانق لکو

 اًناولأ ةرصاعملا ةيلهاجلا تثدحتسا دقلو . هيلع عضوت ىتلا ةتفاللاو هل عفر ىذلا راعشلا

 ‹ بيرختلاو رامدلاو لتقلا نم عقي ام رربتو اهتحت لتاقتل تاتفاللاو تاراعشلا نم ىتش

 ! سائلا ةيقب نم حوري نم هليبس ىف حوريو « سانلا نم ةدودح ةئف باسحل هلك عقي ىذلا
 ليبس ىف تلاق ةرمو « « ةيطارقميدلا ليبس ىف تلاق ةرمو « « ةيرحلا ١ ليبس ىف تلاق ةرمف

 عارصو « ةتحب ةيضرأ حلاصم نم اهءارو ام ىفخت ةفئاز تاراعش اهلكو « ! ةيناسنإلا ميقلا »
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 لعلو « ةينطولا » ليبس ىف ةرمو ١ ةيموقلا  ليبس ىف تلاق ةرمو ! ىشحو حلاصملا كلت ىلع

 نيذلا كئلوأو « بارتلا هفت ام الأ « ! ىنطولا بارتلا ليبس ىف ١ مهوق اًخيج اهقدصأ نم

 ! بارتلا لجأ نم نولتاقي
 ةعاطلاو ةدابعلاب سانلا هيلإ هجوتي ءىش لك وه توغاطلاو . . توغاطلا ليبس ىف اهلك

 ! هللا نود نم

 نيرفاكلل . دحاو نآ ىف نيقيرفلل اهنيبي . كلذك اهنيبيو « ةقيقحلا هذه ررقي قايسلاو

 . نوبوثي ةقيقحلا اوفرع نإ نيعودخ مهنم لعلف « مهفادهأ ةقيقحو مهتقيقح اوفرحيل
 كلذ لمكيل « لطابلا وه مهئادعأ قيرطو قحلا وه مهقيرط نأ ىلإ مهنئمطيل نينمؤمللو
 : هيجوتلا اذهب

 . «افيعض ناك ناطيشلا ديك نإ ناطيشلا ءايلوأ اولتاقف »

 - هللا رمآ اك ةدعلا دادعإ دعب - لاتقلا ىف اوقلطني ىكلو « مهئادعأ اوبهري ال ىكل كلذو

 ‹«مهؤادعأ اهيلع فقي ىتلا ةدعاقلا ىواهتو « اهيلع نوفقي ىثلا ةدعاقلا ةبالص ىلإ نينئمطم

 اودعأ نإ - كلذك نينمطمو . « ناطيشلا ءايلوأ » مأل ءادعألا كئلوأ لالض نع ًالضف

 وهف ربجت اهم ناطيشلا ديك نأل . مهرصان وهو مهالوم وه هللا نأ ىلإ - هللا مهرمأ اك ةدعلا

 . هللا ديك ىلإ سايفلاب فيعض
 تناك سانلا نم ةئف ىلإ - لاتقلا عوضوم وهو هتاذ عوضوملا راطإ ىف - قايسلا لقتني مث

 اوتأو ةالصلا اوميقأو مكيديأ اوفك » وه ىنابرلا رمألا ناك ثيح ةكم ىف لاتفلل ةسمحتم
 : لقاثتتو سعاقتت ةئفلا هذه اذإ لاتقلا مهيلع بتك الف «ةاكزلا

 مهيلع بتك الف « ةاكزلا اوتآو ةالصلا اوميقأو مكيديأ اوفك مه ليق نيذلا ىلإ رت ملأ ١
 انيلع تبتك مل انبر : اولاقو « ةيشحخ دشأ وأ هللا ةيشخك سانلا نوشخي مهنم قيرف اذإ لاتقلا

 الو . ىقتا نل ريخ ةرحآلاو . ليلق ايندلا عاتم !؟ ببرق لجأ ىلإ انترخأ الول !؟ لاتقلا

 . «الیتف نوملظت

 . نابيإلا ةفيعض ةثف اهنكلو « نيقفانملا نم ال نينمؤملا نم ةئف اأ قايسلا نم رهاظلاو
 ىف برعلا تافص نم تناك ىتلا ةيمحلا عفاود ةكم ىف لاتقلا بلطل اهعفدت تناك ابر

 كلذب فلإ ىلع تناك ابر وأ . مهسوفن ىف ةيقاب لازت ام اهنم ةيقب تناكو « مهتيلهاج

 لاتقلل مهتسامح بابسأ تناك ايو . لبق نم ةيلهاحللا ىف ىرجي ناك ىذلا ىدرفلا لاتقلا

 ةسامح مهدنع دعت مل مهتديقع ىلعو منهسفنأ ىلع اونمأو ةنيدملا ىلإ اولقتنا نيح مهنإف « ذئموي
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 ! لاتقلا مهيلع هعّيضي نأ نوفاخيو هيلع نوصرجي ايندلا ةايحلا عاتم ىلإ اونكر لب ! لاتقلل

 .٠. . مكيديأ افك مه ليق نيذلا ىلإ رت ملأ » : ءدب ىذ ٌیداب مهاح نم بّجعي قايسلاو

 مهنم قيرف اذإ لاتقلا مهيلع بتك الف » : مهسوفن لحاد نم ةنهارلا مهتلاح روصي مث
 . « ةيشحخ دشأ وأ هللا ةيشخك سانلا نوشخم

 لإ انترخأ الول !؟ لاتقلا انيلع تبتك مل انبر : اولاقو ١ : روصم ریبعت یف موق یکحیو
 . ! ؟ بيرق لجأ

 ليجأت ىلع فهلتملا لقاثتلا سعاقتملا فقوملا اذه ةيقيقحلا ةلعلا فشكي اب مهيلع دري مث

 نوملظت الو . ىقتا ن ربح ةرحآلاو . ليلق ايندلا عاتم : لق » : بيرق لجأ ىلإ ولو لاتقلا
 . (الىتف

 ىلإ هنم اوديزتسي نأ نوديري « مهسح ىلع ذوحتسملا ضرالا عاتم ىف ةنماك اهلك ةلعلا نإ
 نأ هللا ىلع نونمتيو « هيلإ اهوفيضي نأ نكمي ةظحل لك ىلع نوفهلتيو ! ةحاتم ةرطق رخآ
 . هنادقفل اوضرعتي وأ هودقفي نأ لبق تقو لوطأ هيف مهلهمي

 : تایساح ثالث تارابع یف مهیلع دری نارقلاو

 ١ ىقتا نمل ريخ ةرخالاو » « ليلق ايندلا عام : لق « ١ اليتف نوملظت الو « .

 هنإ لب ةرحآآلا عاتم ىلإ سايقلاب ليلق ! ريثك هنأ علطتملا سحلل ادب اهم ليلق ايندلا عاتم

 سجي ايندلا ةايحلل نوعطقني نمم دحأ نم امف . ايندلا ةايحلا ىف هيلإ علطتملا سح ىف ليلق
 ءانمتي ىذلا عاتملا نأ سيو . ديزملا نع ئاد ثحبي امنإ ! عاتملا نم هيدي نيب اهب ءافکتسالاب

 قرغ اهم عاتملا ةلقب سحب اذكهو ! عتمأو ىهشأو هيدي نيب ام ربكأ « هيلع ذوحتسي مل ىذلاو

 هعايض ىلع فوخلاب لقألا ىلع بوشم . . بوشم عاتم (ئاد هنأ نع ًالضف كلذو ! هيف
 نم صلاخ عاتم ضرالا ىف ناسنإال افص نإ اذهو ! هئم نامرحلا نم مئادلا قلقلاو

 !تاصخنملا

 سانلا هيلع صرح ىذلا فئازلا لئازلا ىضرألا عاتملا كلذ نم ريخ - ىقتا نل - ةرحآلاو
 یو هتیفافش ینو هئافص یو هعون یف ربخ . لابلا ىلع رطخت ةهجو لك نم ريخ ! ضرألا ىف

 برقلاب ساسحإلا ىف ريخو « هعاطقنا مدعو هماود ىلع ةنينأمطلاو هيف ةنينأمطلا فو هدولخ
 . هللا ناوضرب عتمتلاو « هللا نم برقلاب ساسحإلا ىف ررخو . هللا ناوضرب عتمتلاو « هللا نم

 ! باذعلاو بعتلا ةلحر دعب ريحأألا رقتسملا امأب ساسحإإلا ىف ريخو
 ال - هللا ليبس لجأ نم - ضرألا ىف ناسنإلا هنم مرحي عاتم لك نإ . هللا دنع ملظ الو
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 بسك - ةراسخلاو حبرلا نازيمب - ىه لب . ناسنإلا اهيلع رسحتي ةراسخ تسيل اإ ! عيضي
 - تاذلاب - هللا ليبس ىف داهجلاو ! فعض ةئامعبس ىلإ . . اهاثمأ رشعب ةنسحملا . بسك ىأ

 . قالطإللا ىلع ةراسخ الو ملظ الف مث نمو . هللا دنع اًرجأ ءايشألا ربكأ وه

 . نكلو

 ايندلا ةايحلا كرت ىلإ ةوعد - تايآلا هذه لثم نوأرقي نيح نولهاح لا بسحب اك ۔ یه لھ
 ىضرلا ىلإ ةوعد  ًااهج مهنم دشأ مه نم بسحب اك - وأ ؟ ةرحآلا ىلإ اهنع فارصنالاو
 : سكرام لاق اك ىرحخأ ةرابعب وأ ؟ ةرخآلا ميعنب ةينمتلا عم <« ايندلا ىف باذعلاو ملظلاب
 !؟ بوعشلا نويفأ نيدلا

 . قالطإلا ىلع كلذ نم ءىش ال ! الك

 ىف الإ نآرقلا ىف مذت ال ايندلا نإ . نارمع لآ ةروس ضرع ىف لبق نم هاب اك رمآلا امنإ
 وه نوكي نيح وأ نايإلا نع ناسنإلا دصي ىذلا وه ايندلا عاتم نوكي نيح : نينثا نيعضوم
 هدروی هنإ مث « هبحاص ىلع امارح اًعاتم نوكي ذئدنع . هللا ليبس یف داهحلا نع هدصی یذلا

 : ىه ةحرصلا نآرقلا ةيصوتف كلذ ادع |ميف امأ . ةرحآلا ىف كالهلا دروم

 ىف اونمآ نيذلل ىه لق ؟ قزرلا نم تابيطلاو هدابعل جرخآ ىتلا هللا ةنيز مرح نم : لق ١
 .« ةمايقلا موي ةصلاح ايندلا ةايحلا

 ١ ايندلا نم كبيصن سنت الو ةرخآلا رادلا هللا كاتآ |ميف غتباو « " .

 ١ مكرمعتساو ضزألا نم مكأشنآ وه فيها«  .
 متي فيكف . هللا ءادعأل ةوق نم اوعاطتسا ام اودعي نآب نيملسلا رمأي مالسإلا نإ مث

 ؟ هللا رمآ ةعاطإ متت فيكو ؟ ضرألا ةرابع نع سائلا فرصنا اذإ ةوقلا دادعإ

 ناإلا نع ناسنإلا دعبت ىتلا ضرألا عاتمب ةنتفلا وه مالسإلا هنع ىهني ىذلا اهنإ ! الك

 ‹ - ملسو هيلع هللا ىلص - لوسرلا اهفصي اك ةفيج ايندلا حبصت لئدنع . . داهحلا نع وأ

 نع وأ نايإلا نع اهب نوخلسنيو ةرحآآلا باسح ىلع اوبلطي نيذلا ىأ - اہبالط حبصیو
 ! بالکلاک االک ۔داھخلا

 هذهف ةرحخآلا ميعنب ةينمتلاب هعفد نع رعاشملا ريدختو ايندلا ةايخلا ىف ملظلاب ىضرلا اأ

 : قايسلا ىف اهركذ ءیجیس تاي یف هيلع |عساح ادر درت ةروسلا

 . 1 : دوه ةروس ( ۳) . ۷۷ : صصقلا ةروس ( ۲) . ۳۲ : فارعآلا ةروس ( ۱)
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 ىف نيفعضتسم انك : اولاق !؟ متنك ميف : اولاق مهسفنأ ىملاظ ةكئالملا مهافوت نيذلا نإ ١
 تءاسو منهج مهاوأم كئلوأف ؟ اهيف اورجاهتف ةعساو هللا ضرأ نكت ملأ : اولاق ! ضرألا
 ! ارم

 تبتك ل انبر » نولوقي نيذلا كئلوأ ىلإ اًرمتسم ثيدحلا دجنف < قايسلا ىلإ نآلا دوعنو

 . «! بيرق لجأ ىلإ انترخأ الول ؟ لاتقلا انيلع

 وأ هلجأ نم داهجلا نوكرتيو هيلع نوصرحم ىذلا ايندلا عاتم نإ لبق نم مه لاق دقل

 : ةيمتح ةياهن ىلإ هتنم  هتلق ىلع-هنأ مهرب نآلاو . ليلق عاتم وه « هليجأت نونمتي
 ١ ةديشم جورب ىف متنک ولو توم ا مكکردی اونوکت انی « !

 ! امنوسني كلذ عم مهنكلو . نيعلا ىأر اهنوري ممنأل اًخيج سانلا اهكردي ةقيقح كلتو

 نل ! نالا ءىهت نل ! ديعب انآ نوبسحيو اهنع نولفاغتي وآ « تيان نوسنيف عاتملا ةظحل مهبهلت
 ! نوعبشي ال ةقيقحلا ىف مهنكلو ! ةظحللا ميديأ نيب حاتملا عاتملا اذه نم اوعبشي ىتح ءىجت

 ! نوكت الأ - مهايخ ىف ۔نونمتيو اهنم نوعزفي ىتلا ةياهنلا مهبتأت مث
 نم ارفم مه عدي ال ايسجت مه اهمسجيو « ةقيقحلا ىلإ ةمساح ةظقي مهظقوي صنلاو

 بهذي نيح هيلع اورسحتي ال ىتح « ليلق ايندلا عاتم نا امامت مهسح ىف رقتسیل « اهتهجاوم
 ! هللا ليبس ىف داهجل ا ی هلک وأ هضعب

 فصلا لخاد ةدوجوملا فئاوطلا نم ىرخأ ةفئاطب قلعتت تناك امبرف ةيآلا ةيقب امأ
 مهتمه دق دق ةفئاطو ١ : دحأ ىف مهاثمأ وأ مه  مهنع لاق نيذلا نيقفانملا قيرف يه «ملسملا

 نإ : لق ؟ ءیش نم رمألا نم انل له : نولوقي ةيلهاحلا نظ قحا ريغ هللاب نونظي مهسفنآ

 ام ءىش رمألا نم انل ناك ول : نولوقي « كل نودبي ال ام مهسفنأ ىف نوفخي . هلل هلك رمألا

 .٤ . .مهعجاضم ىلإ لتقلا مهيلع بتك نيذلا زربل مكتويب ىف متنك ول : لق . انهاه انلتق

 | مع لوت اما

 نم هذه اولوقي ةئيس مهبصت نإو . هللا دنع نم هذه : اولوقي ةنسح مهبصت نو . ٠

 0 ياس نوش نوداک ل شا ر اف ل د نم لک رکا لع

 ىتلا لوألا ةئفلا سفن مه له . ديدحتلا هجو ىلع مه نم لوقت ال ةيآلا نأ عغاولاو

 وهو « ىرخأ ةئف مآ « ! بيرق لجأ ىلإ انترخأ الول ؟ لاتقلا انيلع تبتك م انبر ١ :لوقت

 ؟ حجرالا

 . ٠١١ : نارمع لآ ةروس ( ) ١
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 ةيآ قايس ىف - ناتفلتخ ناتفئاط اأ حیجرت ىلع - نیتفئاطلا نع ثیدحلا دورو نکلو
 هرابتعاو « لاتقلا ةيهارك ىه « ةدحاو ةمس ىف ناكرتشت نيتفئاطلا نإف . ةلالد هل ةدحاو

 ةفئاطلا امأو ! طقف ليجأتلا بلطتف ىلوألا ةفئاطلا امأف ! بجوم ريغب اه نوضرعتي « ةئيس 2

 للص - لوسرلا دوجو ببسب وه - لاتقلا اهوأو - تائيسلا نم هل نوضرعتي ام نأ ىرتف ةيناثلا
 مهحازأل كلذ الولو !! هتاكرحتو هتاميلعتو هرماوأ ببسب وأ « مهينارهظ نيب - ملسو هيلع هللا
 ! تائيسلا هذه نم هللا

 ءارو ىربكلا ةقيقحلا نايبب نارمع لأ ةروس ىف - اهلثم وأ - ةفئاطلا هذه ىلع در اكو
 هذه نايبب ةفئاطلا هذه ىلع انه دري كلذكف « هتئيشمو هللا ردق ىهو « ةضراعلا ثادحلألا

 راثأ ىذلا رشابملا عوضوملا فلتخا نإو ةدحاو نيلاحلا ىف ةلكشملا نآأل « ىركلا ةقيقحلا

 نيملسملا فوفص ىف لتقلا نم عقو ام نأ للاب ىلهاجلا نظلا ناك كانهف . كانهو انه ةلكشملا
 مدعو « ودعلا ىتأي ىتح ةنيدملا ىف ءاقبلا ثأر ىثلا ةفئاطلا كلت ىآرب ذحأألا مدع هببس ناك

 ءارو نم هللا ردق وه ىقيقحلا ببسلا نأب مهيلع درف . ةنيدملا دودح جراخ هيلإ جورخلا
 ناك انهو . مهعجاضم لإ لتقلا مهيلع بتك نيذلا زربل مہتویب یف اوناک ول مأو < ثادحشلا

 وهف ( مهروصتو مهريدقت بسحب ىويندلا ربخلا وهو ) ريخ نم مهبيصي ام نأ ىلهاجل ا نظلا
 انهو ! رومألا نم رمأ ىف هفرصت ببسب وآ مهنيب - ملسو هيلع هللا ىلص - لوسرلا دوجو ببس
 ايف .هللا دنع نم لك لق » : كانه مهاثمأ ىلع اهب در ىتلا ةقيقحلا تاذب مهيلع دري كلذك
 . «!؟ اثيدح نوهقفي نوداکی ال موقلا ءالؤه

 ةنسح نم سانلا بيصي اف . هللا هردقي ام الإ هلك ضيرعلا نوكلا اذه ىف ثدحب ال هنإ

 وه ( هسيياقم هللا مضي ىذلا ىقيقحلا ريدقتلاب وأ « ىعفنلا ىضزألا ريدقتلاب ءاوس ) ةئيس وأ
 كلتو . رخآ رشب ىأ دنع نم الو - ملسو هيلع هللا ىلص -لوسرلا دنع نم ال « هللا دنع نم

 یکلو ‹ بولقلا یف نامیإلا نئمطی یکل رعاشملاو راکفألا یف رقتستو جضنت نأ یغبنپ ةقیقح
 قلق ريغب هلك مهطاشن اهيف نوسرامي ىتلا ةيوسلا ةقالطن لا ةيضرالا مهتايح ىف سانلا قلطني
 . طبخت الو ةربح الو

 ذاختا نم رشبلا عنمت ال - نارمع لآ ةروس ضرع ىف انفلسأ اك - ةقيقحلا كلت نإو

 مهبيصي ىذلا قلقلا مهنع عنمت اهنكلو « نينمؤملا ىلع كلذ بجوي مالسإلا نإ لب ٠ بابسألا
 ريغل ثادحألا نم اًنيش نوبسني نيحو « ءىش لك دیلاقم هديب یذلا هللا ىلإ نونکری ال نیح
 ! كلاريدقت

VY 



 ىلع اًنيش نوهقفي ال مهنأب مهمصتو ىلهاجلا نظلا اذه نونظي نيذلا كئلوأب ددنت ةيآلاو
 هذه مهنع تباغ نإ هنأ كلذ « !؟ اثيدح نوهقفي نوداکی ال موقلا ءالوه امف ١ : قالطإلا

 . كلذ دعب هكاردإ نوعيطتسي ءىش الف ىركلا ةقيقحلا

 الو « ةيألا هذه هتررق ام عم اًضراعتم ةلهو لوأل ودبي دق ىنعم لمحت ةيلاتلا ةيآلا نكلو

 : ةميقحسا ىف ضراعت

 ال كلمو . كسفن نمف ةئيس نم كباصأ امو . هللا نمف ةنسح نم كباصأ ام »

 . ( اًدیهش هللاب یفکو ًالوسر

 الو ‹ نيلهاحلا كغلوأ ىلع اماع ىتلا ةلاقملا ىه تسيل ةيآلا هذه ىفةدراولا ةقيقحلا نإ

 . ةفلتخ ىرخأ ةدعاق ىلع ةمئاق ةقيقح اهنإ . لاصتا ىأ اهم لصتت

 رشلا نم مهبيصي امو هللا ىلإ ريما نم مهبيصي ام نوبسني مهأ ةيضقلا ةدعاق تناك كانه

 وأ « - مالسلاو ةالصلا هيلع - هب مهنم ابطت « - ملسو هيلع هللا ىلص - لوسرلا صخش ىلإ
 ةدعاق مف ححصف .. دحاو نآ ىف كلذ لك وأ « هنم سانلل ايفنت وأ « هتدايقل اجيرجت

 وأ ايندلا ىف رشبلا بيصي امن ءىش لكف « هللا هردقی ام الإ نوکلا یف ثدح ال هنأب مهریکفت

 . هتئيشمو هللا ريدقت هدرم ةرحآلا

 نمو ةنسح نم سانلا بيصي ام بابسأل نايب اهنإ . ةفلتخمف انه ةيضقلا ةدعاق ام

 هللا نإ لرقي نايبلا اذهو . ( ةيعفنلا رشبلا سيياقمب ال ةرملا هذه ةينابرلا سيياقملاٻ ) ةئيس

 سيياقملاب ريخلاو . ةرحآلاو ايندلا ىف ىقيقحلا ريخلا هب ققحتي ةايحلل اًجهنم سانلل عضو
 : نآرقلا لوقب اك « ىرشبلا ريدقتلا ىف عفنلا عم ةلاح لك ىف اقباطتم نوكي ال دق ةينابرلا

 متنآو ملعب هللاو مكل رش وهو اًئيش اوبحت نآ یسعو « مکل ریخ وهو اًئیش اوھرکت ن یسعو»
 نيأو ريخلا نمكي نيأ-نيقيلا هجو ىلع- ملعب ىذلا وه ميكحلا ميلعلا هللاف .'« نوملعتال

 . ءاوسلا ىلع ةرحتالاو ايندلا ةايحلا ىو « ءاوسلا ىلع ةعاجلاو درفلا ةايح ىف رشلا نمكي
 نمف . ةرحآلاو ايندلا ريخ هب ققحتي ىذلا جهنملا كلذ سانلل عضو كلذ هملع ىضنقمبو

 رشلا هل عقو دقف دعتباو فلاح نم امأو . هللا دنع نم لزنملا ريخلا هل عقو دقف جهنم ا اذه عبتا

 هعابتا مدعل « هسفن دنع نم ببسب رشلا اذه نوكيو « ةرحآلاو ايندلا ىف ( ىنابرلا سايقملاب )

 دنع نم انه دراولا ىنعم اب  ةنسحلا نوكت انه نمو . ريخلا هب ققحتي ىذلا ىنابرلا جهنملا

 )١( ةرقبلا ةروس : ۲٠١ .
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 ةدعاقلاب طلتخت ال ىرخأ _ ةدعاق ىلع « سانلا دنع نم انه اهانعمب - ةئيسلا نوكتو « هللا

 اهعم ضراعتت الو « هردقو هللا ةئيشم ىلإ اهلك رومألا درت ىتلا « ةقباسلا ةيآلا ىف ةدراولا

 - لض هنآ ىنعمب - رشلا هباصأ نمو - ىدتها هنآ ینعمب ۔ ریخلا هباصأ نم نآل .كلذک

 ! هللا ةئيشم ىف عقاو امه الك

 ! نايإلا اهلحي نكلو لقعلا اهلج ال ةيضق اهنأل رايتحالاو ربجلا ةيضقل انه ضرحتن الو
 ملعي ال هنإف « اوكسمأف ردقلا ركذ اذإ ١ : - ملسو هيلع هللا ىلص - لوسرلا لاق كلذلو

 دحأ وأ « هللا الإ ناسنإللا ةيلوثسمو هللا ةئيشم نيب ضراعت الب هللا ردق ىف رومألا رست فيك
 هللا صاصتخا نم اذه لظی مث نمو“ « ءیش هلثمک سیل » هللاو « هللا ملع یوتسم ىلع
 ! نایإلاب الإ هکردت ال اهنکلو هکاردا ماهفألا لواحت « هناحبس

 نمف ةنسح نم كباصأ ام » : - ملسو هيلع هللا ىلص-لوسرلا ىلإ هجوم ةيالا ىف ثيدحلاو
 هيلع هللا ىلص لوسرلا صخش سيل هب دوصقملا نكلو « كسفن نمف ةئيس نم كباصأ امو هلا
 نم لزنم ىنابرلا جهنملا نأو « ةيضقلا لص مه نيبي « ةفاك رشبلل وه اهنإو « هدحو ملسو
 مه عقو  مهسفنأ دنع نم -اولض نإو « ريخلا كلذ مه لصح اودتها نإف مهري هللا دنع
 . رشلا

 سانلل نايبلا هب اًدوصقمو « ۔ ملسو هيلع هللا ىلص - لوسرلا ىلإ اًهَجوم قايسلا یضمب مث
 : تقولا تاذ یف ةفاك

 . «اًديهش هللاب ىفکو « ًالوسر س انلل كانلسرأو . . »

 تضتقاو . هللا دنع نم لزنم جهنم ىف ًالثم ريحا سانلل حيتي نأ هللا ةئيشم ىضتقم نإ
 هيلع هللا ىلص - لوسرلا لاسرإ ىه جهنملا ادهب سانلا غالبإل ةليسولا نوکت نأ كلذك هتئيشم

 كلذ ققجب اًجهنم مكل انلزنف ريخلا مكل اندرأ : سانلا اأ اي : لوقب قايسلا نأكف . - ملسو
 للاب ىفكو « مكيلإ ًالوسر هلاسرإ ىلع دوهش نحنو « هايإ مكغلبي ًالوسر اناسرأو « ريحا
 اديهش

 هيلع هللا ىلص - لوسرلل هتيقبو « ةرشابم سانلا ىلإ هلوأ ىن هّجومف كلذ دعب ثيدحلا امآ
 : - ملسو

 . « اًظيفح مهيلع كانلسرأ امف لوت نمو . هللا عاطأ دقف لوسرلا عطي نم »

 . ١١ : ىروشلا ةروس ( ۲) . ىنارطلا هچرخآ ( ۱)
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 ىف هلل ةعاط ىه هتعاطف « قحاب هبر نع غلبي - مالسلاو ةالصلا هيلع - لوسرلا نإ

 اًغيلبت نكلو « هسفن دنع نم مهاهنيو سانلا رمأيال - ملسو هيلع هللا ىلص - هنآل «ةقيقحلا

 ىنعم ىطعي ةيَالا ف رببعتلا نكلو . ةيألا ىنعل ىنهذلا لْصحملا وه كلذ . لجو زع هللا نع

 نأل « - ملسو هيلع هللا ىلص - لوسرلل ديدشلا ريقوتلاب ءاحجيإلا وهو < ريثأتلا قيمع اًيسفن
 . هللا نارضر ناسنإإلا هب لاني ىذلا قيرطلا ىه هتعاطو « هللا ةعاط ىه هتعاط

 . ( اًظيفح مهيلع كانلسرأ ايف ىلوت نمو »

 . بسحنف هللا نع غيلبتلا ىه -اًعيج مهيلع هللا تاولص « لوسر لك -لوسرلا ةمهم نإ

 نايإلا عضي نأ كلمي ال هنإ . سانلا بولق ىلع ملسو هيلع هللا ىلص - لوسرلل ناطلس الو
 : هدحو هللا صاصتخا نم ةيادهاف . نايإلا ىلع اًح هركي نأ الو « دحآ بلق یف

 .' « نيدتهملاب ملعأ وهو « ءاشي نم ىد هللا نکلو « تببحآ نم یدہت ال كنإ »

 ‹ هللا نذإب الإ نمؤت نأ سفنل ناک امو !؟ نینمؤم اونوکي یتح سانلا هرکت تنأفأ »

 . «  نولقعي ال نيذلا ىلع سجرلا لعجيو

 هب دغني اًناطلس كلميل - ملسو هيلع هللا ىلص - لوسرلا ناك اك - مكاحلا لوسرلا نإو
 ىذلا « بولقلا ىلع ناطلسلا نع امامت فلتخ ءىش اذه نكلو « سانلا ىلع هللا ماكحأ

 ىلع ةدرلا دح ذفني نأ كلمي - ملسو هيلع هللا ىلص - لوسرلا نإ . قتحلا ىلإ ىدتمت اهلعجي
 كلذ كلمي الو كاذ الو اذه ىدهب نأ كلمي ال هنكلو . . رفاكلا لتاقي نأ كلميو « دترملا

 . قالطإلا ىلع رشب
 ةدوجوملا فئاوطلا نم ىرحخأ ةفئاط وأ اهنيعب ةغئاطلا هذه نع ثدحبتي قايسلا رمتسي مث

 : ملسملا فصلا لخاد

 ام بتكي هللاو « لوقت ىذلا ريغ مهنم ةفئاط تّيب كدنع نم اوزرب اذإف « ةعاط نولوقبو »

 . « الیکو هللاب یفکو « هللا ىلع لکوتو مهنع ضرعأف . نوتیبي
 اًرهاظ نيملسملا برعلا ىقفانم نم نوكت وأ « دوهيلا ىقفانم نم ةفئاطلا هذه نوكت دق

 - لوسرلا ةرضح ىف رهاظتت « ديكأتلا هجو ىلع ةقفانم ةقرف اهنكلو « ٌبأ نب هللا دبع ةقرفك

 ترمأتو « ةفلاخملا ىلع ةينلا تدقع هدنع نم تجرح اذإف « ةعاطلاب- ملسو هيلع هللا للص

 . نيملسملاو مالسإلا دضو - ملسو هيلع هللا ىلص - لوسولا دض -

 )١ ( صصقلا ةروس :۵ , ٠ ٠.١ )  ) ۲سنوي ةروس : 1°44
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 مأو « ءىش مهاذآ نم هبيصي نل هنأ - ملسو هيلع هللا ىلص - لوسرلا نئمطت ةيآلاو
 وأ ايندلا یف هب مهبساحیل مهيلع هلجسیو نوتیبی ام بتکی هللاف . هللا دنع مهءازج نوذحخآ

 مدعو مهنع ضارعإلا ىلإ - ملسو هيلع هللا للص - لوسرلا هجوي مث . اًعيج امهيف وأ ةرحلآلا

 لوسرلا ةيامحو مهاذآ فك ىلع ارداق ايكو هب ىفكو . هللا ىلع لكوتلاو « منأشب مامتهالا
 . هنم - ملسو هيلع هللا ىلص

 مالسإلا لوسرلو مالسإلل مهبولق نوصلخب ال مه ام ؟ كلذ نوعنصي موقلا ءالؤه ام نكلو

 !؟ هيلع لزنملا باتكلا نمو « هتلاسر نم كش ىف مهآ ؟- ملسو هيلع هللا ىلص -

 . « ارثك افالتخا هيف اودجول هللا ربغ دنع نم ناك ولو !؟ نآرقلا نوربدتی الف »

 ءاحرصلا رافكلا نم اوناك ءاوس < ارق رشع ةعبرأ ذدم مهلاثمآ لكو- كش الو مهنإ ! معن

 دنع نم هنأ اوملعل ةحوتفم بولقو لوقعب هوربدت ولو ! نآرقلا نوربدتي ال - نيقفانملا نم وأ

 ! هللا ريغ دنع نم نوکی نآ نکمی ال هنآو « هللا

 بولق ىلع مآ ؟ نآرقلا نوربدتي الفآ ١ : لاتقلا ةروس ىف مهنع لوقي اك مهنكلو
 . 1 ؟اافق

 عيمج ىلع زجعملا ‹ باتكلا اذهك اًباتك جرخي نأ هل ىتآتي ال اهلك ضرألا یف اًرشہ نإ

 ايک « ةقيقحلا هذه ىردآ مه فيلأتلل نوضرعتي نيذلاإو . تاهاجتالا عيج ىفو تايوتسملا

 . نآرقلل ىغالبلا زاجعإلا ةقيقحب ىردآ ةغالبلا رارسأب نوملاعلا برعلا ناك
 اقالتخا هيف اودجول - رشبلا عنص نم ىأ - هللا ريغ دنع نم نآرقلا ناك ول هنأ ررقت ةيآلاو

 ىوجي ال نآرقلا نأ حضاوو . ضقانتلا وه « فالتحالا » نأشب نهذلا ىلع دري ام لوأو . بشك

 ‹ سانلل ةيهولألا ةيضق نايب ىه هتهجو . ةحضاوو ةدحوم هتهجوف . ىنعملا اذهب اًقالتحا
 . كيرش نود هدحو هللا اودبعی یکل

 تايوتسملا عيمج ىلإ دتمي نأ نكمي هنإ . ضقانتلا نم عسوأ ةقيقحلا ىف فالتحالا نكلو

 زاجعإلا هب ىدبتي ىذلا ىوتسملا تاذ ىلع نارقلا زاجعإ ىدبتي انهو . ءانشتسا الب
 ! فالتخا الب . . ىغالبلا

 اهفصو ىتلا ةمألا هذه اشن ىذلا وهو . هيجوتو ةيبرت باتك لوألا ماقملا ىف نآرقلا نإ

 , سانلل تجرخأ ةمأ ريخ متنك ١ : فصولا اذه اهقلاحخ

 ىلع « ناسنإلا » ةايح ىف ةيسيئرلا ةيبرتلا نيدايم لك لوانتي - ةهجولا هذه نم - وهو

 . ٠٠١ : نارمع لآ ةروس ( ۲) . ۲٤ : ( لاتفلا ةروس )دمحم ةروس ( ) ١
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 الب . .ماكحإلاو «  ناقتإلا ١ نم دحاو ىوتسم ىلعو « مأمتهالا هيجوت نم دحاو ىوتسم
 . !فالتحا

 ةيسايسلا ةيبرتلا فو .. دسجلا ةيبرت ىفو « لقعلا ةيبرت فو « حورلا ةيبرت ىفف
 وحن هيجوتلا ةدحو دجت اك « ماكحإلا نم ةجردلا تاذ دجت خلا . . قالحألاو ةيعاهتجالاو
 ىف هل ليثم ال قسن ىلع ! فالتخا ال . . تايوتسملا عيمج ىلع «حلاصلا ناسنإلا» ءاشنإ

 بناج باسح لع بناج ىلع زکرتو « رخآ ابناج لمہتو بناجب ینعت یتلا رشہلا جھانم
 ! ٩ رآ

 درفلل ةبسلاب هيجوتلا ىف فالتخا الب « نينزاوتم دارفأ نم اًنزاوتم اًعمتجم شنب نآرقلاو
 زربت « جهانمو مظن نم رشبلا عنصي ام لك ىف هل ليثم ال قسن ىلع « عمتجملل ةبسلابو
 ! درفلا نايك قحستل عمتجملا نايك زربت وأ « عمتجملا كسامت تتفتل درفلا نايك

 ةرحآلاو ايندلا نيبو « حورلا بلاطمو دسجلا بلاطم نيب نزاوت ةعامجو ادرف شنی نآرقلاو
 دسجلا ملاع زربت ىتلا ةيلهاجلا « تاراضحلا » لك ىف هل ليثم ال قسن ىلع ! فالتحا الب

 ! هلذتو هرذقتستو دسحلا رقتحشل حورلا ماع زربت وأ « حورلا ملاع سمطتل

 اهيجوت ىوجم هنأ تدجو نآرقلا اذه تربدت یوتسم ىأ ىلعو لاحم یآ یف . . اذکهو

 ىف ازاجعإ دشأ ةجرد ىلع مث « بناج لك ىف ةزجعم ةجرد ىلعو ! فالتخا الب . . اًدحوم
 . . رخأ بناحل هیجوتو بنام هیجوت نیب ايف فالتحا البو . . بناوجلا لک عامتجا

 ىفو « ةيمالسإلا ةيبرتلا جهنم ١ ىف ّلع هللا حتف ام ردقب ةعضاوتم ةساردب تمق دقلو
 لك ىف زاجعإلا اذه ىنلهذأف « ىمالسإلا نفلا جهنم ١ ىفو  ةيناسنإلا سفنلا ىف تاسارد»

 تاعوضوملا نم لك ىف - فالتخا الب - ىوتسملا داتا ىنلهذأ اک « هتساردب تمق بناج

 . نآرقلا هل ضرعت عوضوم لك لمشت ىتلا ةدحولا كلذكو « ةثالثلا

 خيراتلا رادم ىلع نوربثكو « نآرقلا نم ةدودع بناوج لوانت دق عضاوتملا ىدهجو

 نم ديزل اًحوتفم لاجملا لاز امو « زجحملا باتكلا اذه ةمظع نم بناوج اوزربأ دق ىمالسإلا
 ال » : - ملسو هيلع هللا ىلص - لوسرلا هفصو اك ره باتكلا اذهف « هاجتا لك ىف ةساردلا

 ناك ولو ١ . . هيف زاجعإلا نم اًتول ىري نأ نود « هربدتي ١ نأ دحأ كلمي امو « هبئاجع دفنت
 . « ثك اًفالتحا هيف اودجول هللا رغ دنع نم

 . ۸۸ : لمنلا ةروس « ءىش لك نقتأ ىذلا هللا عنص (۹)
 . ٠ ةيمالسإإلا ةيبرتلا جهنم ١ باتك _ تئش نإ رظنأ (۲)
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 هنوربدتي ال -اًترق رشع ةعبرأ ذنم ةيرشبلا ىف مهاثمأو - ةيآلا مهيلإ ريشت نيذلا ءالؤه نكلو

 نم هيف ام هل نيبتي الف ةسومطم لوقعو ةضيرم بولقب - هوأرق نإ - هنوأرقي انإ . كش ريغب
 . هيف فالتحخا ال ىذلا قتلا

 ةقفانم نوكت أال دق ملسملا عمتجملا فئارط نم ىرخأ ةفئاط ىلع قايسلا جرعي مث

 : مارتلالا ةمكح ريغ ١ ميظنتلا » ةفيعض كش ريغب اهنكلو ‹ نايإلا ةفيعض الو ةرورضلاب

 مهنم رمألا ىلوأ ىلإو لوسرلا ىلإ هودر ولو.هب اوعاذأ فوخلا وأ نمألا نم رمآ مهءاج اذإو »
 . اليلق الإ ناطيشلا متعبتال هتحرو مكيلع هللا لضف الولو . مهنم هنوطبنتسي نيذلا هملعل

 ةجعزم وأ ةنئمطم ةعاشإ اوعمس اذإف . ةيميظنتلا ةيحانلا نم ةزيكرلا ةفيعض ةئفلا هذه

 ٠ ىف ةعاشإلا هذه قالطإ راثآل ربدت نودو « ظفحت الو تبثت دقف - اهورشن ىأ - اہ اوعاذآ

 فصلا كسامتب ةراض - ةقيقح ريغ ىلع - ةنئمطملا ةعاشإلا نوكت دقف . ملسملا فصلا

 تلقف مهيلإ تئج « ودعلا ءاقلل دادعتسالا ةبهأ ىلع اًموق روصتف . ءاوس ةجعزملا ةعاشإلاك

 ؟ مهسوفن ىف ةملكلا هذه لعفت اذاف . لاتقلل لامتحا كانه دعي ملو فرصنا دق ودحلا نإ ممل

 ناك ىتلا بهأتلا ةلاح هنع ىقليو « هباصعأو هتالضع ىخارتتس مهنم ارثك نآ كش ال

 ةعاشإ كلت نوكت نيحف . مزعلاو بهأتلا نم مماح ىلع نولظيس نيذلا مه ليلقو ءاهيلع

 ؟ ةرغ ىلع كلذ دعب ودعلا مهأجاف اذإ ررضلا نم لعفت مكف عقاولا نم اه ديصر ال

 ىف لذاختلا رشنت اهنإ ؛ هتقيقح نم رثكأب رطخلا ريدقت ىف لوه ىتلا ةعاشإلا كلذكو
 ! مزعلا ىلوآ نم سانلا لك سيلف . . فصلا

 ال « لعفت ايف ةينلا ةنسح رابحألا ةعاذإ ىف عراست ىتلا سائلا نم ةئفلا هذه نوكت دقو

 ةجيتنلا هذه ىلإ ىدؤت اهنكلو . فصلا ىف بارطضالاو ةلخلخلا ةعاشإ الو ةءاسإلا دصقت

 هيلع لوصحلا ىف دهجلا لذب ىأ - ربخلا طابنتسا نم الدب مهنأ ولو . دصقت ل نإو لعفلاب
 - مهنم رمألا ىلوأ ىلإو هتايح ىف - ملسو هيلع هللا ىلص - لوسرلا ىلإ - ممتدايق ىلإ هوّدر
 اوناكلو . تاعاشإلا ىف عوقو نودو « طابنتسالا ىلإ ةجاح نود « هتقيقح اوفرعل ىآ «هوملعل

 . ىمالسإلا عمتجملا ىف نيعفان ءاضعأ اونوكي نآب ردجأو (ميظنت طبضأ لئنيح
 . ٠ اليلق الإ ناطيشلا مثعبتال هتحرو مکیلع هللا لضف 'الولو

 نأ نكمي ىتلا ةراضلا راثآلا ثودح نود لوحت ىتلا اهدحو ىه ملسملا فصلل هللا ةياعرف

 عابتاو قحلا مهنيد نع نيملسملا غيز نود لوحت ىتلا ىه اأ اك « لالتحالا اذه نم ثدحت

 . ناطيشلا
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 قايسلا نأ رظنلا تفليو . عمتجملا ىف ةغئازلا فئاوطلا كلت نع ثيدحلا ىهتني انه ىلإو
 ذل وهف | تافلاخملا هذه لك اهنع تردص دق ةدحاو ةفئاط اأك ةقح ةقحالتم اهنع ثدحتي

 : اذكه مهنع ثيدحلا عباتتي امنإ . . . اذك لعفي نم مهنمو « اذك لوقي نم مهنم : لوقي
 ةنسح مهبصت إو ) ٠ !؟ بيرق لجأ ىلإ انترخأ الول ٠ لاتقلا انيلع تبتك مل انبر اولاقو ١

 اذإف ةعاط نولوقيو ٠ . . . كدنع نم هذه اولوقي ةئيس مهبصت نإو هللا دنع نم هذه اولوقي

 وأ نمألا نم رمأ مهءاج اذإو « . . . لوقت ىذلا ريغ مهنم ةفئاط تيب كدنع نم اوزرب
 . هب اوعاذآ فول ا

 رمألا انربدت اذإ انكلو . ةدحاو ةفئاط ال ةفلتخخ فئاوط مهنأ - قايسلا نم - ملعن نحنو

 اذه ىف ةضورعملا ةيسيئرلا ةيضقلا ىف هباشتم وأ دحاإو فقوم ووذ - مهلك - مهنأ انل حضتي

 ةايحلا نورشي نيذلا هللا ليبس ىف لتاقيلف » : ىلاعت هلوقب تأدب ىتلا « لاتقلا ىهو « قايسلا

 وه اذه ناك ابرف . . برقأ ليذختلا وأ سعاقتلا ىلإ ىه مهلك مهفقاومف « ةرحآلاب ايندلا
 ! ةدحاو ةفئاط مهنأك دحاو طيح ىف مهعمج ىذلا

 : ريحألا بيقعتلا ءى مث نمو
 ساب فكي نآ هللا یسع . نینمؤملا ضرحو « كسفن الإ فلكت ال هللا ليبس ىف لتاقف

 . «اليكنت دشأو اًسأب دشأ هللاو « اورفك نيذلا

 - لوسرلل رمألا هجوي « فصلا ىف ةلّدخم لا فئاوطلا نايب دعب « ريحأألا هيجوتلا وه اذهف
 لك فو لاجملا اذه ىف ةيعقاولا ةودقلا كلذب ىطعيف - هسفنب لتاقي ن - ملسو هيلع هللا ىلص
 اهفصو ىتلا باشوألا كلت نم ةصلاخلا ةيفاصلا ةفئاطلا مهو « نينمؤملا صضرحجم نو - لاج

 نأ ىلع رداقلا وهو « هرمأ ىلع بلاغ هللا مث . . ةغئازلا فئاوطلا كلت ىف لبق نم قايسلا

 . ليكن مهب لكني نأو « اورفك نيذلا سأب فكي
 لك « ةغئازلا ةئفلاو هللا رمأ ىلع ةميقتسملا : نيتئفلا نم لك عضوب نايب رمألا اذ قحليو

 : اهامعآ بسحب كلتو هذه یزاجیس هللا نو « هلمع بسحب

 لفك هل نکی ةئیس ةعافش عفشي نمو « اهنم بيصن هل نکی ةنسح ةعافش عفشي نم ١

 . « اًتيقم ءىش لک ىلع هللا ناکو « اهنم

 قايسلا يف انه هتبسالم نكلو . ةئيس ةعافش لكو ةنسح ةعافش لك لمشي ماع صنلاو

 ءازجلا هل نوكي مهئادعأ لاتق ىلع نينمؤلا ضيرحت اهادؤم نوكي ةنسح ةعافش عفشي ىذلا نأ

 نوكت ( ءوس ةاعسم ىعسي ىنعمب ) ةئيس ةعافش عفشي ىذلإو « هللا دنع نسحلا
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 ءازجلا نم هبساني ام هللا دنع هل نإف هيف بارطضالاو ةلخلفلا ةعاشإو فصلا ليذخت اهتجيتن
 . «  اهلثمب ةئيس ءازجا

 نم مهفونص ىتشب نيلذخملاو ةهج نم نينمؤملل نيلباقتملا نيفقوملا صخلت ةبآلا نأكف
 . قيرف لك ةياہن نيبتو «ةهج

 دق ةيأب داهحلاو لاتقلا لوح هرحأ ىلإ هلوأ نم رئادلا « هلك دشاحلا قايسلا اذه متت مٹ

 : اهعضوم ىف ةبيجع ودبت
 . « اًبيسح ءىش لک ىلع ناک هللا نإ . اهودر وآ اهنم نسحب اويحف ةيحتب متييح اذإو »

 ةايح ىف ةيساسألا ةدعاقلل ريرقت ىه وأ ! لاتقلا ءاهتنا دعب مالسلا ةمخن ىه امنأكل
 مالسلا رارقإل ةليسوك لاتقلاو برحلا ىلإ ىعسيو . ادبآ مالسلا ىلإ ىعسي هنإ : مالسإلا
 . مالس ىآ سیلو هناحبس هللا هاضري ىذلا مالسلا هنكلو . هتاذ لاتقلا لجأ نم ال « بسحف

 : هلل هلك هيف نيدلا نوكيو « ةنتف هيف نوكت ال ىذلا مالسلا
 : هلل هلك نيدلا نوکیو « ةنتف نوكت ال یتح مهولتاقو »
 مالسلا ءىجم طقف ذئدنعو
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 فقوملا نايب ىلإ « ملسملا عمتجملا لخاد ىف ةفلتخملا تائفلا هذه نايب نم قايسلا قرطتي
 نيقفانم نم « عمتجملا جراخ ةفلتخملا تائفلا ءازإ نوملسملا هذختي نأ ىغبني ىذلا ددحملا
 نيملسملا نيبو مهنيب موقل نيفلاح رافكو « ةنيدملا ةلود ذئموي يهو ةلودلا ضرأ جراخ

 مه نيذلا مهموق عم برح الو نيملسملا عم برح ىف اواخدي نأ نودیری ال نیدیاحو ‹قاثیم
 اوعجر اذإ رفكلا ىلإ نودتريو نيملسملا ىلإ اوءاج اذإ مالسإلا نورهظي نيبعالتمو « مهنيد ىلع
 لتفلاو ًاطخلا لتقلا مكح ركذي لتقلاو لاتقلا ةبسانمبو ! ءالوهو ءالؤه اونمأيل رافكلا ىلإ
 ماوقألا هذه نم مهريغو نيملسملا نيبو < ضعبو مهضعب نيملسملا نيب عقي ايف دمعلا
 . ركذلا ةفلاسلا

 : نيرمأ طقف ركذن انكلو . ماكحألا هذمف ضرعتن نأ انه انلاج نع جرخيو
 دق « ةيباقعو ةيركسعو ةيسايس ىهو « اهلك تاهيجوتلا وآ ماكحألا هذه نأ : لوألا

 : یدیقع هیجوتب اهلک تئدب

 هللا نم قدصأ نمو«هيف بير ال ةمايقلا موي ىلإ مكنعمجيل وه الإ لإ ال هاد
 . (؟اٹيدح

 . ۹ : لافنآلا ةروس ( ۲) . ¥ : شنوي ةروس ( 1)
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 ةنحش ثبت « ةيوقتلا تاطحم نم ةطح وأ ةروسلا ىف ةثبنملا تاطابرلا نم رحآ طابر هنإ

 ‹فيلاكتلا عم اًطوشو ةروسلا عم اًطوش ناسنإلا ىضم اهلك « ةيناميإلا رعاشملا نم ةديدج
 . هللا لإ ىدؤت ةدابع تمادام امتاعبت لاتحا ىلع هسفن ىوقتو « ىضرلاب فيلاكتلا لبقتيل
 اب مزاجيف « هيف بير ال ةمايقلا موي ىلإ سانلا عمجيس ىذلاو ‹ وه الإ هّلإ ال ىذلا هللا

 . ايندلا ةايحلا ىف اولمع

 لودلا نوناقلا ١ ةرضاحلا انتغلب هتيمست نكمي ام لكشت ماكحألا هذه نأ : ىناثلاو

 الإ فرعت ال ةيرشبلاو اًنرق رشع ةعبرأ لبق اذه ىلودلا هنوناق مالسإلا ًاشنأ دقو . « ىمالسإلا

 اهءاوهأ ىرادت تناك نإو «باغلا ةعيرش الإ فرعت ال ةفيقحلا ىف تلاز امو «باخلا ةعيرش

 تكله ىتلا ممألا ةبصع اهرخآ ةفلتخ تايظنتو ةفلتخم تاراعش تحت اتاناودعو اهتاوهشو

 اهلييو ىوقلل عنختو فيعضلا ىلع ىوقت « ةتيمك ةيح ىه ىتلا ةدحتملا ممألا ةيعمجو
 ! كانه نم ردص نإو انه نم ردص نإ نيفلتخ نيمكح دحاولا رمألا ىلع مكحتف تاوهشلا

 لك ىف كلذب اًذرفتم « قيثاوملا مارتحإ ىلع هلهأ ىبريو « هقيثاوم مرتحيف مالسإلا امأ
 . خيراتلا
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 ليبس ىف داهجل او لاتقلا عوضوم وه لصتم لماش دحاو عوضوم ىف ثدحتي قايسلا لازام
 : داهجلا ىلع ثحت  ةقباسلا ماكحألا ةعومجم دعب- تاألا هذه ىتأت مث نمو . هللا

 مح اومأب هللا ليبس ىف نودهاجملاو - ررضلا ىلوأ ريغ - نينمؤملا نم نودعاقلا ىوتسي ال
 « ةمرو ةرفغمو هنم تاجرد « اًييظع اًرجأ نيدعاقلا ىلع نيدهاجملا هللا لصف . مهسفنأو
 . ٦ |يحر اروفغ هللا ناکو

 ذئموپ ابولطم ناك داهجلا نم صاح عون نع ثدحتي ةماع داهجلا ىلع ثحلا اذه نمو

 راد ةنيدملا ىلإ - ذئموي رفكلا راد _ ةكم نم ةرجهلا وهو كاذتقو ةمئاقلا فورظلل ةبسنلاب

 فورظلا كلتب دّيقم ريغو لماشو ماع هيجوتلا اذه هيلع لمتشي ىذلا ىنعملا نكلو . مالسإلا
 : ةصاخلا

 ىف نيفعضتسم انك : اولاق ؟ متن ميف : اولاق مهسفنأ ىملاظ ةكئالملا مهافوت نيذلا نإ ١

 تءاسو منهج مهاوأم كئلوأف ؟ اهيف اورجاهتف ةعساو هللا ضر نكت ملأ : اولاق ا ضرالا

 ‹ اليبس نودثملالو ةليح نوعيطتسي ال نادلولاو ءاسنلاو لاجرلا نم نيفعضتسملا الإ . اررصم
 . ( اوفغ ارفع هللا ناكو « مهنع وفعي نأ هللا ىسع كئلوأف
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 - داهجلا نم نوللا اذه نع نودعقي نيذلا كئلوأ « مهسفنأ ىملاظ » مهيمسي نآرقلا نإ

 اونتفي نأل مهسفنأ نوضرعيو « هيلع نورداق مهو - مالسإلا راد ىلإ رفكلا راد نم ةرجملا وهو

 هلک اذه یف نوللعتیو « مہعایح یئو مهسفنآ یف نیدلا اذه ةماقإ نع اوزجعي نأو « مهنيد نع

 ! ایش نوکلمی ال نوفعضتسم مہأب

 اذام ( ؟ متنك ميف » : مموبوجتسي «‹ ةكئالملا مهافوتت امدنع مهفتوم صنللا روصيو

 اذه نع نورذتعيف ؟ اهيف متدعقو ةنتفلاب متيضر اذال ؟ مكتايح متيضق ميف ؟ نولمعت متنک

 قيرطلا مه حتفت ةلوبقم ةجح اأ نوبسحيو « ضزألا ىف نيفعضتسم انك ١ : مموقب هلك

 ةعساو هللا ضر نكت لآ ١ : منوخبوي ةكثالملا نكلو ! باسح الب رورملا زاوج مهيطعتو

 منهج مهاوأم كئلوأف » : ةمايقلا موي مهئازج ناييب صنلا بقعي مث (؟ اهیف اورجاھتف

 . (ارصم تءاسو

 بوجوو « ةكم ىف ةنثفلا ةلاح ىهو « ذئموي ةمئاق تناك ةلاحل ضرعتي انلق اك قايسلاو

 نأ دعب « منهج رانب كانه نيدعاقلا دعوتيو « كلذ ىلع نيرداقلل مالسإلا ضرأ ىلإ ةرجملا

 ىف كالهلا درإوم مهسفنأ اودروأو ايندلا ىف ملظلاب اوضر مہأل « مهسفنأ ىملاظ » مهيمسي

 . ةرحلالا

 ىلع دحأ نم لبقي ال مالسإلا نإ . صاخلا فرظلا اذه نم مع اهرهوج ىف ةيضقلا نكلو

 ىلع ردقب ال فعضتسم هنآ اًيعدم « هيف دعقيو ملظلاب ىضري نآ - داق مادام - قالطإلا

 وه قايسلا هيلإ ريشي ىذلا داهجلا عونو . ملظلا اذه درل داهجلا هيلع ضرفي امنإ . ءىش لمع

 ملظ اهيف نوكي ال مث نمو هللا ةعيرش اهيف ماقت ىتلا ةنئمطملا ةنمآلا مالسإلا راد ىلإ ةرجملا

 نم صلخي ىذلا ديحولا داهحلا سيل هنكلو ( هلا ةعيرش ةفلاخ وه مالسإلا رابتعا ىف ملظلاو)

 نكلو (ةكم حتف) حتفلا دعب ةرجه ال :٠ لوقي - ملسو هيلع هللا ىلص - لوسرلاو . ملظلا
 نع ايثك فلتخت ةصاخب ةيمالسإلا ضرألا فورظو « مويلا ةيلاعلا فورظلاو “ « ةينو داهج

 اهيف لاق ىتلا ةيناثلا ةلاحلا نعو « ةنيدملا ىلإ ةكم نم ةرجملا تبجوتسا ىتلا لوألا ةلاحلا

 ثيح نم رمألا فلتخي ال نكلو . « حتفلا دعب ةرجه ال ١ - ملسو هيلع هللا ىلص - لوسرلا
 : هلوقب راذتعالاو هب ىضرلا مدعو « هللا ةعيرش قيبطت مدع نم ىشانلا ملظلا ةدهاجم بوجو

 ! . . ضزألا ىف نيفعضتسم انك

 . ملسمو ىراخبلا هجرخآ ( ۱(
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 سانلا ريدخت نع ءىش دعبأ ! بوعشلل اًويفأ نوكي نأ نع ءىش دعبأ نيدلا اذه نإ

 هنإف ! ةايحلا هذه ىف ملظلاب اوضر مه اذإ ةرخآلا ميعنب مهتينقو ايندلا ةايحلا ىف ملظلاب ىضرلل
 ! رافكلا هب دعوتي (ب كلذ عنصي نم دعوتي

 . « . . نادلولاو ءاسنلاو لاجرلا نم نيفعضتسملا الإ »

 مهنمأ ىلع اًصرح « نورداق مهو فاعضتسالا نوعي نيذلا ال ‹ ةقيقح نيفعضتسللا

 . مههاجو مهتناكم ىلع اًصرح وأ « مهيلهأو مماومأ ىلع اًصرح وأ « مهتمالسو

 الو ةليح نوعيطتسي ال ١ : ةقيقح نيفعضتسملا كئلوأل ةقيقد ةررص ىطعي صنلاو
 «نوعيطتسي الف ةليحلا نع نوثحبيو « نودجي الف ليبسلا نع نوثحبي مهف . ٠ يبس نودتهب

 نم ءىش ىلع اًصرح « ىضرلاو ةناكتسالا ةلاح نع اًمات فلتخي ىروعشو ىسفن عضو وهو
 . ضزألا عاتم

 . « اروفغ ارفع هللا ناكو « مهنع وفعي نأ هللا ىسع كئلوأف »

 مهيلع لضفتبف « متردق مدعو مهفعض ةقيقح ملعيو « مبولق فام ةقيقح ملعي وهف
 . .وفعلاب

 مه ام مهذاقنتساب ةفلكم ةنمؤمل ا ةع لاف . عضولا اذه ىلع مهرمأ ىهتني ال الؤه نكلو

 : ىلوألا تايآلا ىلإ عجرنو . هتهجاوم ىلع مه نوردقي ال ام « هيف
 لتقيف هللا ليبس ىف لتاقي نمو . ةرحنآلاب ايندلا ةايحلا نورشي نيذلا هللا ليبس ىف لتاقيلف »

 نم نيفعضتسملاو هللا ليبس ىف نولتاقت ال مكل امو . ايظع اًرجأ هيتؤن فوسف بلغي وأ

 انل لعجاو « اهلهأ ملاظلا ةيرقلا هذه نم انجرح انبر نولوقي نيذلا نادلولاو ءاسنلاو لاجرلا
 . «ارصن كندل نم انل لعجاو اّيلو كندل نم

 عيمج نم هلك رمألل ةحيحصلا ةروصلا عضت انه نمو انه نم صوصنلا ىقالتت اذكهو

 . هيحاون عيج نم هلك عضولل كلذك جالعلا عضتو « هيحاون

 ارج اهم هتيب نم جرخب نمو . ةعسو ثك امغارم ضزألا ىف دجي هللا ليبس ىف رجاہي نمو »
 . « احر اروفغ هللا ناكو . هللا ىلع هرجأ عقو دقف توما هكردي مث هلوسرو هللا لإ

 لبق نم ددن نأ دعب « مالسإلا راد ىلإ رفكلا راد نم ةرجهلا ىلع عجشيل قايسلا رمتسي

 هقزر دج الأ : ةرجهلا نأشب سفنلا ىف رودت ىتلا فواخملا هجاويف « نورداق مهو نيدعاقلاب

 . قيرطلا ىف توملا هكردي نأ وأ . . رجهملا ىف اًرسيم

 من هللا ليبس ىف نيرجاهمل ا نتمطيف « امأشب ةنيئأمطلا ثبي قايسلاف ىلوألا ةفاخملا امأف
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 . هللا ليبس ىف ةرجهلا تمادام « ليفكلا وه هللاو . ةطسبو ةعس ضرالا ى نودجيس

 اوغغ هللا ناكو « هللا ىلع هرج عقو دقف ١ : اهيف ءاطعلا لزج هللا ناف ىرحلألا ةفاخملا امأو
 . هللا ليبس ىف اهب ماق تلا ةلحرلا ىلع الماك ارجأ هرجأیو هبونذ هل رفغی وهف  امیحر

 ناسنإلا لعجتو « سفنلا ف اهرسيت ىتلا تانامضلا لكب ةفوخملا ةلحرلا طاحت اذكهو
 . ءاطبإ الب اهيلع لبقي هلل هبلق صلحأ ىذلا
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 نايبو فوخلا ةالص مكح ىتاي  فواخملا اهطوحت ىتلا ةلحرلا هذهو  ةرجهلا ةبسانمبو
 انه هل ضرعتن ال ةررصلا كلت نايب ىف ءاهقفلا نيب فالخ كانهو . اہ یدؤت یتلا ةروصلا

 ىمظعلا ةيمهألا وهو <« قايسلا هب ىحوي ىذلا ىنعملا دنع فقن انكلو « انلاجم نع جراخ هنأل
 ةالصلا ءادأ نود لوح ال مهتنتفو ءادعألا نم فوخلا نإ ىتح « مالسإلا باسح ىف ةالصلل
 : نيمسق مهسفنأ نونمؤملا مسير « فقوملا ةهجاومل طقف ةالصلا رصقت الإ . امتاقوأ ىف
 ىتح |هنك امأ ناقيرفلا لدابتي مث < ةسارحلل هحالسب اًدعتسم رحتالا فقيو ىلصي امهدحأ
 ىتلا اهتادأ روص نم ةروص ىف ةالصلا نود لوح ال قالطإلا ىلع اًتيش نكلو . ةالصلا متت
 . ةيوبللا ةنسلا اهتلاصف

 : فوخلا ةالص « ةالصلا هذه مكح نايب دعب هيجوتلا ءىج مث

 اوميقأف متننأمطا اذإف . مكبونج ىلعو اًدوعقو امايق هللا اوركذاف ةالصلا متيضق اذإف »
 . « اًنوقوم اًباتك نينمؤملا ىلع تناك ةالصلا نإ . ةالصلا

 ناسنإلاب طيحملا فوخلا نوكي الف « هللا نيبو ىرشبلا بلقلا نيب ةلصلا ىه ةالصلا نإ
 نئمطت هللا ركذب الأ » : هللا ركذ ىلإ فوخلا ةظحل ىف ناسنإلا جاتحم مناف | اهئادال اغنام
 ةلصلا كلتل اًذادتما « ةالصلا ءاضق دعب هللا ركذ ىلع صنلا ءىجم انه نمو . “ « بولقلا
 . تاقوألا جرحأ ىف هبرو دبعلا نيب ام لصت ىتلا ةيحورلا

 : ,هتادعأو نينمؤملا نأشب اًقيقد اًصيخلت هلك فقوملا صخملي ىذلا بيقعتلا ءى ايخآو
 ال ام هللا نم نوجرتو « نوت اک نولي مہنإف نولأت اونوکت نإ . موقلا ءاغتبا ىف اونه الو »

 . « یکح الع هللا ناکو . نوجري
 اورفناف مکرذح اوذحخ اونمآ نيذلا اأ اي ١ : ىلاعت هلوق ذنم لاتقلا نع ثيدحل ا أدب دقل

 ۰ ۲۸ : دعرلا ةروس ( 1{
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 نينمؤملا ةوعد لمشف لاتقلا ععضوم ىف الصتم قايسلا لظو « . اًعيمج اورفنا وأ تابت
 نم نيفعضتسملا ذاقنتسالو هللا ليبس ىف لاتقلا ىلإ ةرحآلاب ايندلا ةايحلا نورشي نيذلا

 هندل نم ممه لعجب نأ مير نوعديو « اليبس نودتهب الو ةليح نوعيطتسي ال نيذلا نينمؤمل
 ىف لاتقلا نع اهربغ وأ اهسفن لخت ىتلا اهلك ةغئازلا تائفلا فقاوم لمشو « يصنو اًيلو
 فقوم ديدحت عم ملسملا عمتجملا جراخ ىرحأألا تائفلا فقاوم مث « ملسملا عمتجملا لخاد

 نيدهاجملا لضف نايب مث « دمعلا لتقلاو ًاطخلا لتقلا مكح لمشو « اهنم لك نم نيملسلا

 ىلع مهحلاصم ىلع اًصرح رفكلا راد ىف دوعقلاب نوضري نيذلا عضو نايبو «نيدعاقلا ىلع
 ةيضزألا مهحلاصم ىلع اًصرح رفكلا راد ىف دوعقلاب نوضري نيذلا عضو نايبو « نيدعاقلا
 ىف بیغرتلاو ؛ابصم تءاسو منهج مهاوأمو ٤ مهسفنأ ىملاظ ةكئاللا مهافوتت ىتح

 هنم ةطقن لك مل لصتم قايس ىف اذه لك .. فوخلا ةالص مكح نايبو «ةرجهلا
 . یرخألل

 . هلك فقوملا صخلت ىتلا ةقيقدلا ةبآلا ةذمب لصتملا قايسلا اذه متتخي نآلاو

 . .  . موقلا ءاغتبا ىف اونم الو

 نيملسلاو مالسإلا نع مهاذأ َعَقْذْيو نيرفاكلا سأب فكي ىتح مئادلا لاتقلل ةوعدلا اإ

 نيملسملا نم ذئموي نيلتاقملل اًهجوم ناك ةيآلا ىف ثيدحلا ناك نإ و اًعيج لايجألل ةوعد ىهو
 الو : ةرابعلا هذي مهٹح دقف ) ٌفَكَي ال لیوط داهج هنآ ملعی هللا نألو . ليجلا كلذ ىف

 أ ام نهولل هيف سانلا ضرَعتو « قيرطلا لوطب ةيخوم ةرابع ىهو « . . موقلا ءاختبا ىف اونه

 نم لك عضو كلذك اوركذتيو < هلك لاتقلا نم فدهلا اوركذتيو « مهمئازع ىلع اودشي
 : مه لوقب كلذل . هيف نيقيرفلا

 هللا نم نوجرتو . نوملأت اك نولي مہنإف نولأت اونوكت نإ . موقلا ءاختبا یف اون الو »
 . ...٠ نوجرپ ال ام

 . هلك فقوملا صخلتي ريبعتلا ىف حوضولاو مسحل ا اذهب

 ةنيمث تايحضتو امنولمحتي مالآل ةضرع هيف سانلاو « ةميزعلا ىلإ جاتجب ليوط طوشلا

 . نونمؤملا ماتي اك كلذك أتي - رافكلا قيرف - رحآلا قيرفلا نكلو « معن . اودبكتي
 لاتقلا ىلع كعجشب ام هنأ كش الو . مهدحو نينمؤمل ا ىلع اًفقو تايحضتلاو مالآلا تسيلف

 كدحو تسل كنأو « حاورالاو لاومألا یف رئاسخو اًخحارج كودع ىف تثدحآ دق كن ملعت نأ

 . تقولا تاذ ىف كؤدع لؤت كنإ لب « لأتت ىذلا
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 ملأ اذه . لاو ملأ نیب ناتش نکلو « لاتی مکودعو نولأتت متنآ : مظعألا قرافلا ءىج مث

 كلذ نع ضوعيو « باذعلا لوزيو ملألا حسميو تاحارجلا لسخت ثيح <« ةنجلا لإ بهاذ

 ىلإ بهاذ ملأ كلذو . لوزي الو یهتنی الو بضنی ال لیج فیفش یهھش دلاخ میعنب هلک

 ففخب الو اوتوميف مهيلع ىضقي ال :٠ كانه اوقبيلو « باذعلا قوف اباذع اودادزيل ! منهج

 ! لاتقلا ىف نيحالتملا نيلباقتلا نيقيرفلا نيذه نيب ةقشلا دعبأ اف" « اهباذع نم مهنع

 !دعب هتياهن ىلإ لصي ال نيقفانملا نع ثيدحلا نإف لاتقلا ثيدح بيقعتلا اذب ىهتني ذإو
 ! نيقفانملا نع ثيدحلا راطإ لحخاد ىف ةقيقحلا ىف اًدراو لاتقلا نع ثيدحلا ناك دقل

 امو كيلإ لزنأ ايب اونمأ مهنأ نومعزي نيذلا ىلإ رت ملأ » : ىلاعت هلوق ىف مهيلإ ةراشإلا تأدبدقلو
 نأ ناطيشلا ديريو . هب اورفكي نأ اورمأ دقو توغاطلا ىلإاومكاحتي نآ نودیری كلبق نم لزنآ

 ۷١[: ةيآ ] راطإلا كلذ لحاد ىف لاتقلا نع ثيدحلا ءاجو [ ٠٠ ةيآ ] اًديعب ًالالض مهلضي

 نأشب ريحألا بيقعتلا ءاج تح اع اورفن'وأ تابث اورفناف مکرذح اوذخ اونمآ نيذلا اأ اي »

 نولأت امك نومأي مہإف نوملأت اونوكت نإ . موقلا ءاغتبا ىف اونهع الو » : [ ٠٠٤ ةيآ ] لاتقلا

 ةلالد تاذ نيقفانلا صصق نمةصق ىلإ قايسلا دوعي مث . « نوجري ال ام هللا نم نوجرتو

 لالخ اهلك تايلهاجللو ةيمالسإلا ةيبرتلا جهنلو نيملسمللو مالسٍوال ةبسنلاب ةصاخ
 : خيراتلا

 نينئاخلل نكت الو . هللا كارأ اب سانلا نيب مكحتل قحلاب باتكلا كيلإ انلزنآ انإ »

 نإ « مهسفنأ نوناتخب نيذلا نع لداجت الو . ًيحر ًاروفغ ناك هللا نإ هللا رفغتساو . يصح
 ذإ مهعم وهو هللا نم نوفختسی الو سانلا نم نوفختسپ . ًےثآ ًاناوخ ناک نم بح ال هللا

 ىف مهنع متلداج ءالؤه متن اه . ًاطيع نولمعي اب هللا ناکو « لوقلا نم یضری ال ام نوبي

 لمعي نمو . ليكو مهيلع نوكي نم مأ « ةمايقلا موي مهنع هللا لداجي نمف « ايندلا ةايحلا
 ىلع هبسکی (منإف ًاثإ بسکی نمو <« ًایحر ًاروفغ هللا دج هللا رفغتسپ مث هسفن ملظپ وأ ًاءوس
 اناتہب لمتحا دقف ًاثيرب هب مري مث ًاثإ وأ ةئيطخ بسکی نمو . ًایکح يلع هللا ناکو « هسفن

 الإ نولضي امو كولضي نأ مهنم ةفئاط تمه هتجرو كيلع هللا لضف لولو . ًايبم اثإو
 نكت ل ام كملعر ةمكحلاو باتكلا كيلع ل كرن ءىش نم كنورضي امو « مهسفنأ
 . يطع كيلع هللا لضف ناكو « ملعت

 )  ) 1رطافةروس : ۲٦
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 هتاوزغ ضعب ىف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم اوزغ راصنألا نم ًارفن نإ ةصقلا لوقت
 لوسر عردلا بحاص یتاف « راصنألا نم لجر لوح ةهبشلا تماحف عرد مهدحأل ٹقرسف

 هنأ ىرخآ ةياور فو « قرببأ نب ةمعط هنأ ةياور ىف ) قراسلا مهعاو ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 ىأر ملف ( ! هريغ ىلإ هبسنيو ةباحصلا مذ ىف رعشلا لوقي ناك قفانم وهو « قريبآ نب ريشب
 همه هجوو نيمسلا نبا ديز ىمسي یدو لجر تیب یف اهاقلأف عردلا لإ دمع كلذ قراسلا

 قرس ىذلا نإو « ءىرب انبحاص نإ < هللا ىين اي : اولاقف ملسو هيلع هللا لص لوسرلا ىلإ

 همصعي ( نإ هنإف « هنع لداجو « سانلا سوءر ىلع انبحاص رذعاف ( ىدوهيلا ) نالف عردلا

 ىدوهيلا تيب ىن تدجو عردلا نأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر فرع (ملف . كله كب هلل

 . تايألا هذه تلزنف « سانلا سوءر ىلع هرذعو قربأ نبا ًاربف ماق

 ! ىب اضراع ًاثداح تسيلو « ةيرشبلا خيرات ىف ةذف ةثداح ابنإ

 رمت ةدحاو ةصرف نوكرتي ال < مالسإلا نم فورعملا مهفقوم ىلع اولاز امو- دوهيلا ناك دقل
 . نيملسملاو مالسإال ءاذيإ نود

 یف هنکمتو نيدلا اذه مايق نود ةلوليحلل مهعسو ىف ام لك اولعف دق ةنيدملا ىف اوناك دقلو

 . ضزألا

 ىحولا نأ الول ) هيلع رجحلا ءاقلإب ةرم : نيترم ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا لتق اولواح
 . ةاشلا عارذ ىف هل مسلا سدب ةرمو ( لبق نم ناكملا كرتف هربحأ

 . ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا ىلع لزنملا ىحولا قدص ىف كيكشتلا اولواحو

 . هلدعو هتنامأو هقدصو ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا قالخأ ىف كيكشتلا اولواحو

 سوألا اوراثأ موي ثدح اك مهنيب ءاضغبلا ةعاشإو « نيملسملا فوفص قيرفت اولواحو

 . ضعب ىلع مهضعب جرزخ او

 . هتلزلزو ملسملا فصلا ةلخلخ اهعاونآ فلتخمب فيجارألا اورشنو
 . مالسإلا ىلع ءاضقلا ةلواح ىلع مهعم اورمأتو نيقفانملا عم اوفلاحتو

 . نيملسملا لاتقل مهودعتساو « نيكرشملا عم اوفلاعتو

 . . ءاضغبو ةنيغض لك اودبأو « ةنكم ةنايخ لك اوبكتراو
f 4 
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 ةقرسب الظ مهتا دوهيلا ءالؤه نم دحاو ةئرتل [ ٠١١-١٠١ ] عستلا تايآلا هذه لزنتت مث
 ! نيملسملا نم دحاول عرد
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 . . . هلك ةيرشبلا خيرات ىف هدحو مالسإلا ! مالسإلا هنإ هلل اي

 كلذ لك مهنيبو هنيب موق ىلإ ىمتني مهتم ةئربتل كرحتيل هريمض نكي مل مالسإلا ريغو
 . . ءادعلا

 ىناعم لثمت ىف یرشبلا خیراتلاةمق انآ معزت ىتلا یهو - ةرصاعملا ةيلهاج لا ىف اندهش دقلو
 ةيضقلا نوكت نيح مهلك ةاضقلاو اهلك مكاحملا زاحنت فيك - ! ةاواسملاو ءاحإلاو لدعلا

 كلذ ىف ىوتسي ! نيملسملا ريغ نم دحاوو نيملسملا نم دحاو نيب ةموصخ ةضورعملا

 ال مالسإلاو هلك اذه ! نمألا سلجمو ةدحتملا ممألا ةئيهو ةماعلا مكاحملاو ةصاخلا مكاحملا

 بلست نيذلا نودرشملا نودراطملا مه مويلا نوملسملاو « هيلع ىدتعم ئاد هنكلو « ىدتعي
 ول فيكو نوديكي نوملسملا ناك ول فيكف « باسح الب مهؤامد قهزتو مهيضارأو مم اومأ

 ! ؟ نورماتیو نودتعی اوناک
 لك ىف نوملسملا ألإ اهاقري الو « مالسإلا الإ ءادتبا اهميقي ال ىتلا ةقماسلا ةمقلا اهنإ الأ

 ! خيراتلا

 ىذلا قفانملا كلذ ةئرتو ىدرهيلا كلذ ماهتا ىلع « ةعجشم » فورظلا لك تناك دقل

 ! مالسإلا ىلإ الكش ولو یمتني
 . ةنيدملا ىف ةمئاق دوهيلاو نيملسملا نيب ةوادعلاف

 ةقرس ديكلا اذه نم اءزج نوكي نأ نكميو « نايعلل حضاو مئاق نيملسملل دوهيلا ديكو

 ! نيملسملا نم دحاو نم برحلا تالآ نم ةلآ

 مهو مهلك نيملسملا ةعمسب رضي ( ًاقفانم ناك نإو ) نيملسملا نم دحاول ةمهتلا هيجوتو

 درهيلا عم لحادلا ىو « اهئافلحو شيرق عم جراخلا ىف « ةيراضلا برحلا هذه ىف
 . هيوشتلاو حيرجتلا ىف ءادعألا هلغتسي نأ نكميو «نيقفانم او

 ول ىتح ىوعدلا ىلع قّدصب نأ انيمق ناك نيملسملاو مالسإلا ريغ دحأ ىأ نإف كلذل

 لعافلا ىلع رتستلاو « ىدوهيلاب ةمهتلا قاصلإو « رمألا لهاجت ىف ىضميو « سكعلا تبث
 . ىلصألا

 ! نيملسملا مه اونوكي نلو « مالسإلا وه نوكي نل ذئموي هنكلو'
 ءاج امو ! اهنم ءىش عم حماستي وأ ةيرشبلا تافارحنا ىلع رتستيل مالسإلا ءاج امف

 ! فارحنا نم هيف عقت ايف تايلهاحلا یراجیل
 ضزألا ىف « حلاصلا ناسنإلا » ئشنيل ءاج دقل

EAA 



 ققحي ىذلا ىلعألا اهقفأ ىف نكلو « ضرالا ىلع ةلماك هتيرشب سراي ىذلا ناسنإلا
 : « ميوقت نسحأ ىف » لماكلا امعايك ةيوسلا ةرطفلل

 اونمآ نيذلا الإ « نيلفاس لفسأ هانددر مث « ميوقت نسحأ ىف ناسنإلا انقلخ دقل

 ١ . . تاحلاصلا اولمعو

 ذخأت « ةيلاثم ةيعقاو ىف « نوكت نأ ىغبني اك ةيرشبلل ةحيحصلا ةروصلا شنل ءاج
 ىثح ةوطخ ةوطخ « ةقشم الو رسع ريب « قيطي ام ىلعأ ىلإ هعفرتو « وه امك ىرشبلا نئاكلا
 : قيرطلا ىلإ امدهيل « كانه نم ةيرشبلا ىلع فرشيو « ةقماسلا ةمقلا ىقتري

 مكيلع لوسرلا نوكيو سانلا ىلع ءادهش اونوكتل اطسو ةمأ مك انلعج كلذكو »

 ىلع ةعجشملاو ةيتاوملا فورظلا لك مغر - درغلا ىدرهيلا ماها ىف رارمتسالاو“ . .اديهش

 «مهدحو نيملسملل ال ٤ مالسإلا هئشني ىذلا قهاشلا ءانيلا اذه ىف ةرغث ثدح ناک ۔ ماها

 . ةيرشبلا لكل نكلو
 كلذ ىربت عستلا تابألا هذه تلرن « ةرغثلا كلت نم قهاشلا ءانبلا كلذ ةئربت ليبس ىو

 ىف نوبقري الو ةءاربلا نوفرعي ال موق ىلإ ىمتني ناك نإو « ةمهتلا هذه نم ءىربلا ىدوهيلا

 ىف اهعضرو نيملسملا ءامد كفسب !  مهمعز ىف - هللا ىلإ نوبرقتيو « ةمذ الو الإ نمؤم
 !! حصفلا ديع ىف اهلكأب نوكرتي « ةسدقم  ةنيجع

 . ىّسْنْيَف رمي ًاضراع ًاثداح تسيل اإ
 الإ هيلع ردقي الو « مالسإلا الإ همّدقي ال « ىلعألا قفألا ىلع ةيبرتلا ىف لئاه سرد اإ

 .نوملسملا
 ىتلا ةمألا الإ « خيراتلا ىف ةمأ هفرعت مل ىذلا ‹ ىنابرلا لدعلل لمعلا قيبطتلا ىف سردو

 . نآرقلا اهابر
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 ناك امو ! نيكرشملا ىلإ مضناو « عستلا تايألا هذه هتفشك ىذلا قفانملا كلذ رفك دقلو

 ىف هتماقإ ديري ىذلا یناہرلا لدعلا باسح ىلع « السم اسا لمح هنأل هباق فلأتيل مالسإلا

 : ناتيآلا ناتاه هيف تلزن انإو . ةيرشبلا لكل سارن ضزألا

 یلوت ام هلون نینمؤملا لیبس ريغ عبتیو یدهلا هب نیبتام دعب نم لوسرلا ققاشي نمو

 )١( نيتلا ةروس : ٤-٦ . ) )۲ةرشبلا ةروس ٠٤١١۳ .
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 . ءاشي نل كلذ نود ام رفغيو هب كرشي نأ رفغي ال هللا نإ . ًايصم تءاسو منهج هلصنو

 . !ادیعب الالض لض دقف لاب كرشي نمو

 نوملسملا هاعو ًاسرد ذفلا لئلا كلذ ىقبو .. ناطيشلا عم قريبآ نبا بهذ دقل

 ! قيرطلا فرعت نأ بحتو اهدشر ىلإ ءىفت موي مهنم ةيرشبلا هملعتتل «هوظفحو
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 : نودہعي- ذئموي -اوناك امو نيكرشملا ىلإ قايسلا تفتلي كرشلا ىلإ دترا ىذلا اذه نمو

 : لاقو . هللا هنعل « اديرم ًاناطيش الإ نوعدي نإو < ًاثانإ الإ هنود نم نوعدي نإ »

 ءاعنألا ناذآ نكتبيلف مہغرمآلو « مهنينمالو ‹ مهنلضألو . ًاضورفم ًابيصن كدابع نم نذغغأل

 . ًانيبم ًانارسخ رسخ دقف هللا نود نم ًايلو ناطيشلا ذختي نمو . هللا قللح ًيغيلف مہنرمآلو

 اهنع نودجب الو منهج مهاوأم كئلوأ . ارورغ الإ ناطيشلا مهدعي امو « مهينمبو مهدعي

 . اصيح

 ناك ىتلا « ثانإلا » كلت كانه دعي ملف « ةدابعلا رهاظم ضعب كش الو تربغت دقل

 « ثانإلا » لح تلحو . ريغنت م امناذ ناطيشلا ةدابع نكلو . امنودبعي مهكرش ىف برعلا

 ‹ مدقتلاو « ملعلاو « بزحلاو ‹ بهذملاو « ميعزلاو « ةلودلا : ىرخأ ناثوأ ةميدقلا

 ‹ ةيناسنإلاو « ةيملاعلاو « ةيموقلاو « نطولاو « عمتجملاو « روطتلاو « ةراضحلاو « جاتنإلاو

 .e ةيصخشلا ةيرحلاو « سنجلاو «  ةدوملا) و « ةينالقعلاو

 اهدبعي ناك ىتلا ةطيسبلا ةجذاسلا ثانأإلا كلت ريغ ةديدجلا « ثانإلا » نم تارشع

 ىف اهرمآ عاطيو « هللا نود نم دبعتو « ةفئازلا تاسادقلا اهيلع ىَفضَث « ةيلهاجلا ىف برعلا
 . . . هلا قلخ ربيغت فو « هللا رمأ ةفلاخ

 . ةدابعلا رهاظم الإ ترغت ام

 . . ! « تروطت

 . ناطيشلا ةدابع هنإ . . ريغتي مل رهوجلا نكلو
 : ةدابع ىلع ناطيشلا ا ذوحتسي ىتلا ةعباتتملا تارطخلا كلت ةيآلا ىف انرظن تفليو

 ).. مہنرمالو . مهنينمألو . مهنلضألو »

 ىتلا ةجردتملا تاوطخل-ا روصي هنإ . اطابتعا ركذُي ال ةيالا هووصت ىذلا قيقدلا عباتتلا اذه

 . . ناطيشلا ىديأ ىلع ةيرشبلا داسف اهب متی
 ةيمعتلا ىنعمبو « ميقتسملا قيرطلا نع داعبإلا ىنعمب « لالضإلا ىه لوألا ةلحرملاف
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 قيرطلا نع اهنودعبي . ةيرشبلا عم سنإلاو نجلا نيطايش عنصي اذكهف . نيكلاسلا ىلع

 قيرطلا كلست تلازام اأ اهمايإو رمألا أدبم ىف اهيلع ةيمعتلا عم « هللا قيرط «ميقتسملا
 لهجأو حورأو ةرمث ىهشأ ديدحلا قيرطلا نأب ةينمتلا ءىجت لعفلاب اودعب اذإف ! حيحصلا
 مهبكري ىرجلا ىف ٤" ريمحلا » عرسأو اهلعف ةينمتلا تلعف اذإف ! هللا قيرط نم ةبقاع نسحاو

 ناعذإلاو ناطيشلا نم رمألا ةلحرم ءىجت انهو . . نكتو نذإ مهرمأ كلم دقف « ناطيشلا

 ىرشتسيو « ةدابعلا اهدعب لمتكت ةعباتتم لحارم ثالث ! ناطيشلا اهبكري ىتلا ةبادلا نم

 . داسفلا اهدعب

 !٠ ارورغ الإ ناطيشلا مهدعي امو . مهينميو مهدعي)

 نأ لبق ايندلا ىف انه ىتح ةرصاعملا ةيلهاجلا هيف تعقو ىذلا كلذ رورغلا الإ وه لهو

 ! ؟ ةرحآلا ىف اهردصم ىلإ لصت

 رمخ او ذوذشلاو فارحنالاو راحتنالاو نونجلاو بارطضالاو ةريحلاو عايضلاو قلقلا اذه

 . . . و ثاردخملاو

 « هللا نود نم هودبع يذلا مهدوبعم هيف مهعقوأ ىذلا رورغلا اذه ريغ ءىش وه له

 ! هللا هب اود هتدابعب اوحجبتو

 . اصيح اهنع نودجب الو منهج مهاوأم كئلوأ »

 : هللا دابع نينمؤملا دجن كلذل لماكلا لباقملا فو

 اهيف نيدلاخ راألا اهتحت نم ىرجت تانج مهلخدنس تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلاو »

 ٠ ؟ ايق هللا نم قدصأ نمو « ًاقح هللا دعو « ًادبا

 دعو كانهو هللا دعو انهو . كانه دولخلا لباقم انه دولخلاو . منهج لباقم تانجلاف

 . رورغلا دعو كانهو « قدصلا دعو انه . ناطيشلا

# 3% 

 . ًاقح نينمؤملا هب ىزج هنإ . هقلخ نم ًادحأ ىباجم ال اذه قداصلا هدعو ىف هللا نإو

 : ینمثلاب سیل نامیرلاو
 هللا نود نم هل دج الو هب رن اًءوس لمعي نم ! باتکلا له ینامأ الو مکینامأب سیل ١

 ةن ا نولخدي كئلوأف نمؤم وهو ىثنأ وأ ركذ نم تاحلاصلا نم لمعي نمو . ًاريصن الو ًايلو
 ( .  ًارقن نوملظي الو

 !! راتخملا هلا بعش مهبكريل هللا مهقلخ نيذلا « ريمحلا » مه نييعألا نإ : دوهيلل دوملتلا لوقي )١(



 اذهو .. لمعلا ةقَدصو بلقلا ىف رقو ام نكلو « ىلحتلاب الو ىنمتلاب ناميإلا سيل

 ناك أل هللا هحنمي ال « اهناوضرو ةنحلا ميعن وهو « هدابعل هللا هدعي ىذلا مخضلا ءازجل ا

 ! رخآ هاجتا یف هکولسو هلمعو هاجتا یف هتینمأو « لمعلا نع دعاق وهو « ینمتی » نأ درجمل

 یف عفرت تاراعش نيد ال «ضزألا عقاو ىف ةيلمع ةسرام نيد وهو . داج نيدلا اذه نإ

 .ءاوهلا

 تاواسلا قلخ ىف نإ » : نارمع لآ ةروس نم ةرحثالا تايآلا ىف سردلا انب رم دقلو

 باجتساف ١ : اهماتخ ىف ءاج ىتلا « بابلألا ىلرأل تايآل راهنلاو ليللا فالتخاإو ضرألاو

 دوعی انهو « . . . ضعب نم مکضعب یٹنآ وأ رکذ نم مکنم لماع لمع عیضأ ال ینا مہر مھ

 . ديدج نم نيملسملل نقليل سردلا

 . نيدلا اذه « عقإو » موقي ال ىلمعلا قيبطتلا ريخب هنإ

 اشد دقلو . قالطإلا ىلع اعيش ئشني ال-هدحو - ىنمتلاف . ىنمتلاب عقاولا اذه موقي نلو
 هتميقو نيدلا اذه ىدابل ىلمعلا قيبطتلاب هوأشنأ ىذلا مخضلا عقاولا كلذ لئاوألا نوملسملا

 ىلإ اوراص <« ىنمتلا ىلإ مهنيد نوملسملا لوح ال مث . هتاهيجوتو هعئارشو هتاميلعتو هرماوأو
 . نامزلا نم ًانرق رشع ةعبرأ ذنم ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا هنع ثدحت ىذلا ءاثغلا كلذ

 مالسإلا ةسرام نع اوفكي ىتح اهلجأ نم هللا مهقلخ ىتلا مهتناكمو مهعضو ىلإ اودوعي نلو

 . سومللا عقاولا ىف هتسرام ىلإ اودوعيو ىنمتلاب
 ًايلو هللا نود نم هل دج الو « هب رجم اءوس لمعي نم ١ : حیرص مساح ةرحتالا ىف ءازجلاو

 ( . (ًابصن الو

 . « نيدلا » وه كلذو . . نمؤم وهو تاحلاصلا لمعي نم نسحل ا ءازجبا دج اهنإ
 هللا ذختاو ؟ ًافينح ميهاربإ ةلم عبتاو نسح وهو هلل ههجو ملسأ نم ًانيد نسحأ نمو »

 . «ًاطيح ءىش لكب هللا ناكو « ضزألا ىف امو تاوامسلا ىف ام هللو . اايلخ ميهاربإ
 .هيلع هللا ىلص دمح ةلم ىه ىهو « ميهاربإ ةلم عابتاو هل لماكلا ميلستلا وه انإف

 نأل ميهاربإ نيدو - ملسو هيلع هللا ىلص - دمحم نيد نيب ةلصلا ركذ نآرقلا ددري نإ «ملسو
 مآ نوعي مهلك ىرحخأ ةيحان نم ىراصنو دوب نم باتكلا لهأو ةيحان نم شيرق ىكرشم
 دمحم نيد یف لخدیلف ميهاربإ ةلم ىلع ناک نم : مه لوقی نآرقلا نأکف ! میهاربإ نید ىلع
 ١ .- ملسو هيلع هللا لص -
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 وهف < ءىش لكب طبع وهو ضرألا ىف امو تاوامسلا ىف ام هل هلا نأ ريحألا بيقعتلاو

  باتكلا لهآ هلعفي امو نوكرشلا هلعفي ب طبع

 ىف ةيسيئرلا تاعوضوملا نم عوضوم ىلإ دوعيف« ةئجافم انل ودبت ةلقن قايسلا لقنني
 . ةرسألا تاقالعو ءاسنلا عوضوم :ةروسلا

 . . ءاسللا ىف كنوتفتسيو )»

 زوشن نعو . ةروسلا لوأ نم ةيئاثلا ةيآلا ىف نهنع ثدحت ىتاوللا ءاسنلا ىماتي ركذيف
 . حالصإلا قيرطو جوزلا

 ًامامت ةئجافم تسيل ةلقنلا نإ طقف لوقن انكلو . اذه انلاجم ىف عوضوملل ضرعتن نأ انب امو

 وهو هلل ههجو ملسأ نم ًانيد نسحأ نمو ١ : اهلبق قتبس دقف . ةلهو لوأل انل ودبت امك
 نيملسملا نم ءاتفتسالا اذه ءاج رمأ لك ىف هلل ميلستلاو « هجولا مالسإ نمو « ؟نسحم
 اولأسي ىتح ممنوئش نم نأش ىأ یف یضملا نع اوفقوت دقف . - ملسو هيلع هللا لص ۔ لوسرلل
 هناحبس هللا مهديري فيكو « نآشلا اذه ف مح هللا رماوأ نع ملسو هيلع هللا لص لوسرلا

 مالسإل ىلمعلا قيبطتلا وه رمألا ىف فرصتلا لبق ءاتفتسالا اذهف . هيف اوفرصتي نأ ىلاعتو

 . قايسلا ىف عاطقنا الو لاصفنا الف مث نمو . ةبيرقلا ةقباسلا ةيآلا ىف ركذ ىذلا هلل هجولا

 هلكو «ةدحو هلك نيدلا اذه نأ ىهو « لبق نم اهيلإ انرشأ ىتلا ةظحالملا نع اضف كلذو

 . هيجوتلاو ةعيرشلاو ةريعشلاو ةديقعلا : ءاوس
 : ةرم نم رثكآ ىوقتلا لإ ةراشإلا هيف رركتت حااصإلا قرطو زوشنلا رمآ ىف ثيدحلاو

 ءًاحلص امهنيب احلصي نأ هيلع حانج الف اضارعإ وأ ًازوشن اهلعب نم تفاح ةأرما نإو ١
 .ًايبخ نولمعت اب ناك هللا نإف اوقتتو اونسحت نإو . حشلا سفنألا ترضحأو . ريخ حلصلاو

 نِإو . ةقلعملاك اهورذتف ليلا لك اوليت الف « مصرح ولو ءاسلا نيب اولدعت نأ اوعيطتست نلو

 هللا ناکو . هتعس نم الك هللا ني اقرفتي نإو . يحرر اروفغ ناك هللا نإف اوقنتو |

 مكلبق نم باتكلا ارتوأ نيذلا انيصو دقلو « ضرالا ىف امو توابل نام ایکس امسا
 . هللا اوقتا نأ مكايإو

 لدعلل لوألا ناضلا ىه ىوقتلا نإف نيجوزلا نيب ام سمت ىتلا ةقيقدلا زا رومألا كلت ىو

 ىف قايسلا ددشي كلذلو . كلذ دعب اهلك رومألا ءى مث « فقوملا ىف نيبولطملا ناسحإلاو

 : ديدهتلا دح ىلإ رمألا لصيو « ىوقتلاب رومألا
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 یف ام هللو . اديمح اينغ هللا ناكو « ضرآالا ىف امو تاوامسلا ىف ام هلل نإف اورفکت نإ و . . ١

 . نيرخآب تأيو سانلا اأ مكبهذي اشي نإ « ليكو للاب یفکو ضزألا ف امو تاواہسلا
 . «ًاريدق كلذ ىلع هللا ناكو

 ءايندلا عاتم ىف ةبغرلا وهو « ىوقتلا مدع ىلإ سانلا ودحب ام ليبي ربيحألا بيقعتلا ءىيو

 : جالعلا نيبيو

 . (ًابصب ًايعمس هللا ناكو « ةرحنآلاو ايندلا باوث هللا دنعف ايندلا باوث ديري ناك نم »

 ةرحأآلاو ايندلا باوث مكل نمضت ىوقتلا نأ كلذ ! اوقنت الأ ايندلا باوث مكنمرجي الف

 . اهيلع مكيزجيو مكلامعأ بقاري ريصب عيمس هللاو . اعم
FF  $% 

 باتكلا لهأ ثيدحلاب لوانتي اهنم ريحألا ءزجلا اذهو « ةروسلا رخاوأ ىف نآلا نحن
 ىعدا نمو دوهيلا نم مالسإلا ىعدا نم : مهيقشب نيقفانلاو « ىراصنلاو دوهيلا : مهيقشب
 ةمغن دجن كلذلو . مهعم ةلصاغملاو « مه راذنإلا هبشي ايب مهوانتيو . برعلا نم مالسإلا

 . اعيج فئاوطلا هذه نأشب لبق نم ةروسلا ىف درو امت دشأ ةماع ةفصب ثيدحلا

 یتاوذ نیتیآ دجن هللا الإ هّلإ الب نمؤت ال یتلا فئاوطلا كلت نع ثيدحلا اذه باوبأ ىلعو
 : ةملسملا ةمألا ىلإ نيتهجوم ةصاحخ ةلالد

 نيدلاولا وأ مكسفنأ ىلع ولو هلل ءادهش طسقلاب نيماوق اونوك اونمآ نيذلا اهيا اي »
 وأ اوولت نإو . اولدعت نأ ىوهلا اوعبتت الف « اب ىلوأ هللاف ًاربقف وأ ًاينغ نكي نإ «نيبرقألاو

 یذلا باتکلاو هلوسرو هللاب اونمآ اونمآ نیذلا اأ اب . ًایبخ نولمعت اب ناک هللا ناف اوضرعت
 مویلاو هلسرو هبتکو هتکئالمو هللاب رفکی نمو . لبق نم لزنأ یذلا باتکلاو هلوسر ىلع لزن
 . . «ًاديعب ًالالض لض دقف رحآلا

 ر ا ۴ 0 ا ےس

 ىربكلا ةمهملل اصاخ ًادادعإ ةمألا هذه دعت « ةدح ىلع (هنم الك مث « اعم نيتيآلا نإ

 : اہب تطین یتلا
7 

 ١ هللا نونمؤتو ركنملا نع نوهلتو فورعملاب نورمأت سانلل تجرخأ ةمأ رح متنک

 مكيلع لوسرلا نوكيو سانلا ىلع ءادهش اونوكتل ًاطسو ةمأ مكانلعج كلذكو ١
 . ایهش

 ىلع هررقي وهف . هيلع دكؤيو زيمتلا اذه دكؤب اهلك هتاهيجوت ىف نآرقلاو . ةزيمتم ةمأ اهنإ

 . ٠١١ : ةرقبلا ةروس (۲) . ۱۱١ نارمع لآ ةروس (۱)
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 ىف هانعم قمعتيل ًائاد ًاهيجوت هيلإ هُجوي كلذك وهو « ةمأ ربخ متنك ١ : ةعقاو ةقيقح هنأ

 . عفري ًاراعش سيل . فوجأ ًازيم سيل وهف . لعفلاب هفيلاكتب موقتلو ةملسملا ةمألا سح
 هل . تاسلا ددح عقاو وه انإ ٠ . . مكيئامآب سيل ١ : رطاخلا ىف لوجت ننامآ درج سیلو

 ىف . . عمتجملا نيوكتو درفلا نيوكت ىف . كولسلاو رعاشملا ىف . لاملاو سفنلا ف فيلاكت
 . هاجتا لک

 هب اودبعتسیل « ليئارسإ ونب هيعدي ىذلاك نيدلاب ًاسبلتم ًايرصنع ًازيمت كلذك سيل وهو

 تناك ىذلاك ًايموق ًايرصنع ًازيم الو . دوملتلا مم لوقي امك اهنوبكري ٌباود اهوذختيو ممألا
 . . ضرألا بوعش هب دبعتستل ةيزانلا اينالأ هيعدت

 اهفيلاكت لمحتو ةديقعلا هذه ىعقاولا قيبطتلابو « ةديقعلاب صلاخ زيت هنإ ! الك

 ابناولأو اهسانجأو ضرألا بوعش نم لوخدلا دارأ نم لك هيف لخدي « حوتفم زيمت « اهتاعبتو
 ‹ نیملسم ًاعيمج نوحبصيو « مود لوحي ًازجاح نودجب ال « اهتایموقو اهرصانعو ابتاغلو
 « . . اونم نيذلا ايأاي » : ءادنلا تاذ مهيلإ هجوتيو

 تاغللاو سانجألا تبعوتسا ىتلا ىه هلک یرشبلا خیراتلا یف ررکم ریغ قسن كلذو

 .« نيملسم » : ًادحاو ًابقل ًاعيمج مهيلع تقلطأو « زجاوح البو دحاو ىوتسم ىلع ناولألاو
 . ' « ىوقتلاب الإ . . . ىمجعأ ىلع ىبرعل لضف الأ »

 « ةمأ » نؤكت م « ءاوس هثيدحو هميدق ‹ خيراتلا ىف ىرحأألا ةيرشبلا تاعمجتلا لكو
 ىف یناطیربلا عمجتلاو ‹ ريهشلا ىنامورلا عمجتلا نيب كلذ ىف قرف ال « ىنعلا اذهب

 تایالولا یف یکیرمألا عمجتلاو « یتیفوسلا داحتالا یف یسورلا عمجتلاو « ثلونموكلا

 ىنعم قيفحت ىف تلشف اهلك . . ةيرشبلا اهتفرع ىلا تاعمجتلا نم اهريغ وأ « ةدحنلا
 هل ةيدوبعلا ىف ىوتسي ىذلا < هللا ىف ةديقعلا ىلع مقت أ اأ « ىسيئر دحاو ببسل « ةمألا»

 ةوخإ - مهمالسإ درجمب - مهلك نوحبصيو « حوتفملا دلبلاو حتافلا دلبلاو « موكحملاو مكاحلا
 : نيبراحملا ءادعألا نم لبق نم اوناك نإو ىتح « نيدلا ىف ةوخإو . هللا ىف

 مارحلا دجسملا دنع متدهاع نيذلا الإ ؟ هلوسر دنعو هللا دنع دهع نيكرشملل نوکي فيك )

 اوبقري ال مكيلع اورهظي نإو فيك . نيقتلا بحجب هللا نإ . مه اوميقتساف مكل اوماقتسا اهف

 هللا تايب اورتشا . نوقساف مهرثکأو « مہبولق یبأتو مههاوفأب مکنوضرب ؟ ةمذ الو الإ مکیف

 هدنسم یف دمحأ هجرخآ (۱)



 ةمذ الو الإ نمؤم ىف نوبقري ال . نولمعي اوناک ام ءاس مہنإ . هلیبس نع اودصف ًالیلق ًانمث

 تايالا لصفنو نيدلا ىف مكناوخإف ةاكرلا اوتو ةالصلا اوماقأو اوبات نإف . نودتعملا مه كئلوأو
 4 نوملعي موقلا

 هللا ىف ةنصلاخلاةديقعلا . . موقلا الو ضرألا الو نوللا الو سنجل ا ةمأ ال « ةديقعلا ةمأ اهنإ

 وه . ةمألا هذه ةيبرتلا باتك وه انلق اك نآرقلا ناكو . ضزألا عقاو ىف ةقبطملا « دحاولا

 . اههجوو اهابر ىذلا وهو ء ءادتبا اهأشنأ ىذلا

 ٠ هيجوتلا اذهو ةيبرتلا هذه نم بناج امه ةروسلا نم ربحأألا ءزحلا ىف ناتيألا ناتاهو

 نيدلاولا و مكسفنأ ىلع ولو هلل ءادهش طسقلاب نيماؤق اونوك اونمآ نيذلا اأ ای »
 . نيبرقأالاو

 . اهتمهمب ةمألا هذه موقتل ىلعألا قفألا ىلع دادعإلا هنإ

 . ةيرشبلا لكلو اه . ضرألا ىف ىنابرلا لدعلا ةمافإ اهتمهم نمف

 ن نإ - رشبلاف . صاخ دادعإو ةصاخ ةيبرت ىلإ جاتحت ضرألا ىف ىنابرلا لدعلا ةماقإو

 الو ةبارق هنازيم ليت ال ىذلا قحا « قحلل درجتلاو . ءاوهألا عم ليملل ئاد ةضرع - اومرقي
 ٤ هقافآ لعأ یف یرشبلا نیوکتلا ةمق وه < « عازن الو دسح الو ضغب الو ‹« ةحلصم الو ةدوم

 . هيجوتلاو دادعإلاو ةيبرتلا رغب اطابتعا ءیج ال هنکلو

 ىف مويلا لوادتملا ىنعملاب « ًاداشرإو ًاظعو » نكي م لوألا ليجلا عم مالسإلا هعنص ىذلاو

 ىدوهيلاب قلعتملا سردلا ناك دقلو . ةيبرتو ًادهعت ناك انإ . ةينيدلا ثيداحأالاو بطخل ا
 ةيبرتلاو دهعتلا نم نوللا كلذل ًايعقاو ًاجذومن « ةملاظ ةمبت نم هتئربتل تايألا تلزن ىذلا
 . اهتمهل اهدعأو ةمألا هذه ًاشنآ ىذلا

 : هيجوتلا تاذل رارمتسا ىه ةيألا هذهو

 . هلل ءادهش طسقلاب نیماؤوق اونوک »
 هذه رغب ربخلا قيرط ىلإ اهتدايقو ةيرشبلا ةدايز ىهو ىربكلا اهتمهمل ةمألا هذه حلصت اف

 ىوه الر ةحلصمل ال « هلل ةدهاش « طسقلاب ةمارق نوكت نأ : اهلماعتو اهكولس زيت ةفصلا

 . ةصرف زاهتنال الو

 مايقلا ىديدش ىآ « نیماوق » : °") ةغلابملا ةغيص ةغالبلا ىف ىمسي ام مدختسي ريبعتلاو

 ةدش ةداع اهب دوصقملاف « ًاضيأ ىداعلا مالكلا ىف لب طقف نآرقلاب قلعتي اميف ال ةيمستلا هذه ىلع ظفحن ل (۲)
 بلغأ ىف ملكتلا دصق اذه سيلو « دصقلا زواجتب ىحوت ةغلابلاو . هيف ةخلابلا سيلو لعفلاب مايقلا
 ! لارحألا

۹٦ 



 ةرم طسقلاب ةمألا هذه موقت نأ بولطملا سيلف . كش الو هتلالد ريبعتللو . مايقلا ىريثك وأ

 ال اهتينب نم !ءزجو « اب ةقيصل اه ةداع كلذ حبصي ىتح هب موقت لظت نإ ! ةرثانتم تارم وأ

 . اهنع لصفني
 - تقولا نم ةرتف اهيلع ىبرت ولو - ةفصلا هذه هنع لصفنت نأل ةضرع ناسنإلا ناك الو

 طابرلا اذه تايوقت ةيآلا ىف تءاج دقف « بناوجلا دحأ نم ديدش بذج دجوي نيح
 . هلاصفنا نم تاريذحتو

 . « هلل ءادهش »

 سفنلا ءاثرالو « سانلا ءاثر الو « عقانملاو حلاصملل ال « هلل متي هلك رمألا نآب ريكذت اذهف

 ىأ ! سفنلا نم ءانثلا بح وأ « سانلا نم ءانثلا بح لدعلا ىلإ عفادلا نوكي دقف ! ًاضيأ

 ىديقعلا هفارحنا نع الضف - كلذ لكو ! نيعم لمعب مايقلل رّيمتلاب وأ ةلوطبلاب روعشلا

 ىف بولطملا نكلو ! سانلا وأ سفنلا نم ثدحي لوحت ىأ هب بهذي نأل ةضرع - ىسفنلاو
 نآ ىن ًايسفنو ًايديقع رمألا ميقتسي كلذبو . هدحو هلل رمألا اذه نوكي نأ حيحصلا هيجوتلا

 , دحسأو

 ٠ . . نيبرقألاو نيدلاولا وأ مكسفنأ ىلع ولو »
 لصفنت نأل ةضرع حبصيف ناسنإلا اه ضرعتي ىتلا بذجلا قطانم دشأ نم ريذحت اذهف

 . سفنلاب طابرلا ةقيثو نكت أ نإ لدعلا ةساح هنع

 ىوذ ةألام ى « ةيلوصولا » وأ « ةيزاهتنالا ١ ةرضاحلا انتخل ىف هيمسن ام ريذحت مث

 ! مهنم ةحلصم ىلع لوصحلل ذوفنلاو هاجلا وأ ناطلسلا

 . « اب ىلوأ هللاف ًاریقف وأ ًاينغ نکی نإ »
 ! هل نوزوملا ريغتب نازيملا طابضنا ريغتي الو ! لدعلا نازيمب لحد هل رقفلا الو ىنغلا الف

 ةوق دعب نم اهزغ تضقن ىتلاك اونوكت الو » : لحنلا ةروس ىف ريذحتلا كلذب هيبش ريذجت

 « هب هللا مکولبي امنإ . ةما نم یبرآ یه ةمأ نوکت نآ مکنیب الخد مکناہیآ نوذحتت ًاثاکنآ

 . «  نوفلتخت هيف متنك ام ةمايقلا موي مكل ننيبيلو
 . « اولدعت نآ یوهلا اوغبثت الف »

 ىلإ نينمؤمل ا هبنت ةيآلاو . لدعلا نع سانلاب ديجي ىذلا وه - هروصو هعاونأ ىتشب - ىوه اف

 )١( لحنلا ةروس :٩۲ .
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 ‹ ةنامألا لمح ىلع ارقي ىكل « اهورقيو اهيلإ اوتفتليل ىرشبلا نايكلا ىف هذه فعضلا ةطقن
 . ناسنإلا اهلمحو لابجلاو ضرالاو تاوامسلا اهنم تعزف ةليقث ةعبت ىهو

 انإ دواد اي ١ : دواد هللا ىبن هب هجو اهب انرکذی ةملسملا ةمألا هب هّجوت ىذلا هيجوتلا اذهو

 . هللا ليبس نع كلضيف ىوملا عبتت الو « قحاب سانلا نيب مكحاف ضرألا ىف ةفيلخ كاناعج
 .“« باسحلا موي اوسن ايب ديدش باذع مه هللا ليبس نع نولضي نيذلا نإ

 ! راذنإلا ةجرد ىلإ عفترت ةمغنب مهرذحي قايسلا رمتسي مث

 ١ ًايبخ نولمعت اب ناک هللا نإف اوضرعت وأ اوولت نإو ( .
 . ةفاك ةيرشبلل لب « بسحف اهسفنل ال ةمألا لمحب مايقلل ةملسملا ةمأالا دعت اذكهو

 . خيراتلا ىف اه ليثم ال ةروصب ضرألا عقاو ىف هقبطتو ىنابرلا لدعلا نازيم لمحت
 اهنشت ىتلا ةوادعلاو ةموصخلا لك مغرب عردلا قرس ىذلا ىدوهيلا كلذ ئربتف هقبطت

 . دوپ

 هب رضف لیخلا قابس یف یطبق باش هيلع زاف نیح صاعلا نب ورمع نبا ىلع هقبطتو
 نب رمع ىلإ ىطبقلا باشلا دلاو وكشيف « نيمركألا نبا انأو اهذخ : هل لاقو اصعحلاب
 ! نيمركألا نبا برضا : هل لوقيو باشلا دلاول اصعلا رمع ىطعيف « ةنيدملا ف باطخل ا

 ! ًارارحأ مهتاهمأ ميتدلو دقو سانلا متدبعتسا ىتم ! ورمعاي : هل لوقيف ورمع ىلإ تفتليو
 ةطلسب هنم اهعزتني الف ىدوهي دنع ةدوقفملا هعرد ههجو هللا مرك ىلع دجي نيح هقبطتو

 ىدوهیلا ركنآ اذإ یتح ‹ حیرش هیضاقل هوکشی انإ « هعرد اہ ًانیقی ملعی وهو ةفالخلا
 هللا مرك لع مستبيف ! ؟ ةئيب نم له نينمؤملا ريمأ اي : هل لوقيو نينمؤملا ريمال ىضاقلا تفتلي
 ! یدوهیلل عردلاب حیرش یضقیف !! ةنيب ىلام ! حیرش قدص : لوقیو ههجو

 الو « طق ةيرشبلا هفرعت مل وحن ىلع « نورقلا رادم ىلع اهفالاو ثارملا تائم هقبطتو
 ‹طسقلاب ةماوق نوكتف « هللا الإ هّلإ ال قالحأ ىلع ىبرتتو « هللا فرعت ىتح هفرعت نآ عیطتست
 . ! هلل ةديهش

 : خيراتلا ىف ةديرفلا ةمألا اه ايهم ىتلا ةئيهتلا هذه ًارارمتسا ةيناثلا ةيآلا ءىجتو

 ىذلا باتكلاو هلوسر ىلع لزن ىذلا باتكلاو « هلوسرو هللاب اونمآ اونمآ نيذلا ای اي »
 « . . لبق نم لزنآ

 . [۲1] ص ةروس (1)
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 هيلع دكؤي مث نمو . هللاب ناميإلا وه اهتمهمب ةمألا هذه مايق ىف هلک زاکترالا روح نإ
 : ًاديكأت صنلا

 ٠ . . . اونمأ اونمآ نيذلا اأ اي »

 لعفلاب نونمؤم مه اونمؤي نأ مهيلإ بلطي نيذلا ءالؤهف . كش الو رظنلا تفلي ديكوتلاو

 لهأ اي وأ . . اونمآ اورفك نيذلا اهيأ اي : مالكلا ناك ولو ! مهيلإ هجوي ىذلا ءادنلا صنب

 . ناييإلا ىلإ نوعدي نينمؤم ريغ مرق مهف « رظنلا تفلي ام ريبعتلا ىف ناك امل « اونمآ باتكلا
 ! ديكأت لكب رظنلا تفلي ءىشف اونمؤيل لعفلاب نونمؤملا ىعدي نأ امأ

 ره بولطملا انإ . لعفلاب نئاك وه ال لصاح ليصحتن سيل كش الب بولطملا نإ

 ماودلا ىلع هتيمنت ىلع لمعلاو « هنم ةدازتسالاو ‹ سوفنلا ىف مئاقلا ناميإلا اذهب كسمتلا

 . حجرأتي الو صقنی ال یکل
 ةلصاغملا نالعإ ىف « تاذلاب انه ًادوصقم « هناكرأو ناميإلا دعاوقل ًدايصفت كانه نإ مث

 : ممألا نم اهريغو ةمألا هذه نيب

 .٠ .لبق نم لزنأ ىذلا باتکلاو « هلوسر ىلع لزن ىذا باتكلاو « هلوسرو هللاب اونمآ ..»

 برعلا ناك دقو . هللا دوجوب نونمؤي كرشملاو ىنثولاف . . للاب ًمهبم ًاناميإ بولطملا سيلف
 بر هنومسیو « دوجوم هللا نأ نوفرعی كلذ عم اوناكو ‹ نیكرشمو نیینٹو مهتیلهاج یف

 تاوامسلا قلاخو مهقلاخ هنأ نوفرعيو ! ةبعكلا برو : نولوقيف هب نومسقيو « بابرألا

 ! ضرالاو تاواسلا ىف رمآلا ربدمو « ضزألاو
 «٠ ! هلا نلوقيل ضرألاو تاواسلا قلخ نم مهتلأس نثلو »

 . « ! هللا نلوقل مهقلخ نم مهتلأس نئلو »

 ؟ نوملعت متنک نإ هيلع راج الو ری وهو ءیش لک توکلم هدیب نم لق
 )۲! هلل : نولوقیس

 ضرالاو تاوامسلا ىف رمألا بحاص للجو زع هللا مهفصو ا ًارافک اوناک دقف كلذ عمو
 نايإلا : هللا هددح اک نوکی نأ یغہنی بولطملا نامیإلا اإ . قحلا اهءاسأ ءايشألا ىطعمو

 هيلع هللا ىلص لوسرلا ىلع لزن ىذلا باتكلابو « ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلابو « هللاب
 لسرلا ىلع لبق نم لزنأ ىذلا باتكلاو . هطورشو ناميإلا تايضتقم لك ًايواح ملسو

 : ةيالا نم ريحأألا ءزحلا ىف قدأ ليصفت ىف رمألا حرشيو . نيقباسلا
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 . (ًاديعب الالض لض دقف رحآلا مويلاو هلسرو هبتكو هتکئالمو هللاب رفکی نمو . . »

 ردص ىف درو ال ًارياغم رحآ ايش تسيل ةيآلا نم ربحأالا ءزحلا ىف ةروكذملا ناكرألا هذهو

 « « هلوسر ىلع لر ىذلا باتكلا » ىف ءاج ال ليصفت ىه انإ « نايإلا تابلطتم هفصوب ةيآلا

 . هيف دراو هلک اذهف

 لكو كرشملاو ىنثولا هيف لخدي ىتح عيمتي الو « ةقدلا هجو ىلع ناميإلا ددحتي كلذبو

 ! دبعتلا روص نم ةروصب هدبعتيو « هبلق ىف هللا فرعي هنأ ةجحب بدو به نم

 ىف ءاج اک ہرشو هریخ ردقلاو ) نییبنلاو باتکلاو ةكئالملاو رحآلا مويلاو هللاب ناميإلا هنإ
 ىذلا باتكلا » ىف هليصفت دروام وهو“ « مکنید رمآ مکملعی مکاتآ لیربج اذه » : ثیدح

 )4 هلوسر ىلع لر

 قايس یف ءاج اک ةعیرش میکحت هانعمو « هتعاط هانعمو « هتدابع هانعم هللاب نایولاو
 . ةروسلا

 '‹ ناميإلا ةفصب اوفصتيل رشبلا نم بولطملا ناميإلا ىنعم ةقدلا هجو ىلع ددحت نذإ ةيالاف
 ‹ ةروسلا ايانث ىف ةثبنملا ةيناميإلا تاطابرلا كلت نم ًاطابر هيف لكشت ىذلا تقولا تاذ ىف

 كلذك ىهو . فيلاكتلا لامتحا ىلع نيعت نايإلا نم ةديدج ةنحش ىطعت ةيوقت ةطحمو
 ٠ ةا نم ريحألا ءزجلاب هل دّهمي « نايإلا نع ةختازلا تاقفلا عم ةلصافملاب ناذيإ

 انه نمو . (ًاديعب الالض لض دقف رحلآلا مویلاو هلسرو هبتکو هتکئالمو هللاب رفکی نمو »

 : ةروسلا رخآ ىتح ًابيرقت ةمغنلا دتشت

 الو مه رفغیل هللا نکی | ًارفک اودادزا مٹ اورفک مث اونمآ مث اورفک مٹ اونمآ نیذلا نإ ١
 ...U ١ . لأ ًاباذع مه نب نيقفانلا رشب . دايبس ميدهيل

 نلو راثلا نم لفسألا كردلا ىف نيقفانملا نإ » : ىلاعت هلوق دنع مہنأشب قايسلا ىهتني ىتح

 عم كئلوأف « هلل مهنيد اوصلحأو هللاب اومصتعإو اوحلصأو اوبات نيذلا الإ . ًاربصن مه دجت
 ٠ . ييظع ًارجأ نينمؤملا هللا تؤي فوسو « نينمؤملا

 : تايألا هذه ضعب دنع ةعيرس تافقو فقنو

 اودعقت الف اہ ًازهتسیو اہ رفکی ہللا تایآ متعمس اذإ نآ باتکلا یف مکیلع لر دقو «
 ىف نيرفاكلاو نيقفانملا عماج هللا نإ . مهلثم نذإ مكنإ . هريغ ثيدح ىف اوضوخي یتح مهعم
 ..t اعيج متهج

 ' . شوهر ردقلاب نمؤتو رحآلا مويلاو هبتكو هتكئالمو هللاب نمؤت نأ: ؟ ناميإلا امو لاق» ناخيشلا هاور (۱)
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 هللا تايآب نورفكي مهو نيقفانملاو نيرفاكلا عم اودعقي نأ نينمؤملل ديدش ريذعحت هنإ
 . « مهلثم نذإ مكنإ ) مه لوقيل ىتح « اهب نوئزھتسیو

 ىقيقحلا رفكلا ىه قيرطلا ةيامن نأل « قيرطلا ىف ةرطخ لو ىف مهو مهرذجب هنإ ! معن
 . هيف كش ال ىذلا

 ! روركم ا رمألا ىلع دلبتيل سحلا نإ
 نم ديزل ةضرع هنإف « هنع عجريو قلزنملا ىلع ىلوألا ةوطخلا ذنم هرمأ ناسنإلا مسحب م امو

 . ةيواملا ىلإ هب لصي قالزنالا
 . . ةمألا ةايحو « ةعايحلا ةايحو « درفلا ةايح ىف ثدحم كلذك

 . میرم نبا ىسيعو دواد ناسل ىلع ليئارسإ ىنب نم اورفك نيذلا نعل » : انثدحي نآرقلاو
 اوناک ام سشہل . هولعف رکنم نع نوهانتی ال اوناک . نودتعی اوناکو اوصع اب كلذ
 داسفلا أدب ام لوأ نأ : هتاذ رمألا اذه نع انثدحي ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلاو .“'"نولعفي

 ىلع هدجيف سمألاب هلعف هيلع بيعي ناك ىذلا هبحاص یقلي ناک مهدحأ ن لیئارسإ ینہ یف

 . هللا مهتعلف هبیرشو هلیکأو هسیلج نوکی نأ كلذ هعنمي الف ركنملا نم هلاح

 هرمأ هيف ناسنإلا كلمي ىذلا عمتجملا ىف ًابجاو ركنملا نع ىهنلاو فورم اب رمألا ناك اذإو
 نكي مل ةيآلا هذه اهيف تلزن ىتلا ةلاحلا نإف « ىهنلاو رمألا هيخأ ىلإ هجوي نأ كلميو <

 نم نيقفانلاو راغكلا كئلوأ عنم نوعيطتسي مهلعجي ىذلا دحلا ىلإ اونكمت دق اهيف نوملسملا
 اودعقي الأ طقف نينمؤملا نم بولطملا ناك كلذل . اه ءازهتسالاو هللا تايآب رفكلاب نلاعتلا

 م نإف . ةلاحلا هذه ىف نمؤملا ىلع بج ام لقأ وهو . هريغ ثيدح ىف اوضوخب ىتح مهعم

 ىدؤي ىذلا قلزنملا ىلع همدق عضو دقف - بابسألا نم ببس ىأل وآ ةلماجم وأ ةبهر - هلعفي

 . حيرصلا رفكلا ىلإ

 درج نأ ىهو « امناكم ىف انه اهيلإ ةدوعلا نم سأب الو لبق نم اهيلإ انرشأ ةيناث ةفقو
 ةيالاف مالسإلا ةفص الو نايإلا ةفص سانلا ىطعي ال - هتاذ ىف - دبعتلا رئاعش ضعبب مايقلا

 : نيقفادملا نع لوقت انه

 نوءاري ىلاسك اوماق ةالصلا ىلإ اوماق اذإو . مهعداخ وهو هللا نوعداخي نيقفانملا نإ »

 . « اليلق الإ هللا نوركذي الو «سانلا

 )١( ةدئاملا ةروس : ۷۹-۷۸ .



 ‹ اهب ىضرلاو « هللا ةعيرش ىلإ مكاحتلا وه - مهصقني ىذلا - ناميجال ىقيقحلا كحل اف
 : لبق نم [ ]٠٠ ةيألا ىف ءاج امك « ميلستلاو

 ام اًجرح مھسفنآ یف اودج ال مث ‹ مھنیب رجش ایف كومکحي یتح نونمؤی ال كبرو الف ١
 . « یاست اوملسیو تیضق

 وأ دبعتلا رئاعش ضعب اودأو مالسإلاب اورهاظت نإو « نوقفانم مهف كلذ اولعفي مل اذإو

 وه سيل ناميإلا ةفص مهيطعي نيذلا نآ ىف ةحيرص صوصنلا نأل ! نينمؤملا عم اهلك ىتح
 . ميلستلاو ىضرلاو مكاحتلا امنإ « دبعتلا رئاعشب مايقلا

 داتعي لجرلا متيأر اذإ ١ : ملسو هيلع هللا للص لوسرلا ثيدح اذه عم ضراعتي الو

 لص لوسرلا بلطي ىذلا لجرلا اذه نوكي نأ ىميدبلا نمف « نايإلاب هل اودهشاف دجاسلملا

 دهشي نلف الإو . هل اتعذم « هلوسرو هللا مك املسم « ناميإلاب ةداهشلا هل ملسو هيلع هللا

 هل دهشي نأ نينمؤملا نم دحأ نم بلطي نلو « ناميإلاب ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا هل
 !ناہیرلاب

 ةيآلا ىف مهنع لاق نيذلا « نيقفانملا نع ثيدحلا متخت ىتلا ةيآلا عم ةريحألا ةفقولاو

 ‹« اوحلصأو « اوبات نيذلا الإ ١ : رانلا نم لفسألا كردلا ىف مهإ ةرشابم امه ةقباسلا

 . « . . . نينمؤملا عم كئلوأف « هلل مهنيد اوصلخأو « هللاب اومصتعاو

 للاب اومصتعاو « اوحلصأو « اوبات : مهيلع قايسلا اهضرف طورشلا نم اًطرش مك رظنا

 ! ‹ نينمؤم ا عم كتلوأف » : لاق انإ ! نينمؤملا نم كئلوأف : لقي مل هلك كلذ دعب مث

 ةاكزلا اوتآو ةالضلا اوماقأو اوبا نإف ١ : ةبوتلا ةروس ىف ءاحرصلا رافكلا نع لاق نيب
 . «٠ . . نيدلا ىف مكناوخإف

 نكلو عبطلا ميقتسم حيرصلا رفاكلاو . حيرصلا رفكلا نم ريثكب ًاوسأ قافنلا نأ كلذ
 قفانملا امأ . هلك هرمأ ماقتسا اهياع فقي ىتلا ةدعاقلا هل تمؤق اذإف . ةفرحنم ةدعاق ىلع

 . . ميقتسي ىتح ليوط ريثك حالصإ ىلإ جاتحي كلذل « ءوسلا ىف ةياغ ةئيس ةيسفن ةبيكرت وذف
 ! فاطملا ةياهن ىف ةجيتنلا هذه مث . . اهلك طورشلا هذه تناك انه نمو
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 قحاللا ثيدحلاو « نيقفانملا نع قباسلا ثيدحلا نيب قايسلا ىف لصفت انه تايآ ثالث

 : نيفلتخ نيعوضوم ىف « باتكلا لهأ نع

 « لع ارکاش هللا ناکو ؟ متنمآو مترکش نإ مکباذعب هللا لعفی ام »

 اودبت نإ . يلع اًعيمس هللا ناكو . ملظ نم الإ لوقلا نم ءوسلاب رهجلا هللا بح ال

 .  (اًريدق اوفع ناك هللا نإف ءوس نع اوفعت وأ ہوفخت وأ اربح
 نأب مه دعولا دعبو « نيقفانملا نع لصفملا ثيدحلا دعب تءاج دقف ىلوألا ةيآلا امف

 نأب یرحأ یهو . هلل مهدد اوصلخأو للاب اومصتعاو اوحلصأو اوبات نإ نينمؤملا عم اونوكي
 نل هللا نإف اوبات نإ منإ : قايسلا لوقي انأك . نيقفانملا نع ثيدحلل اًيماتح اًبيقعت نوكت

 ! ؟اونمآو اورکش نإ مہباذعب هللا لعفی امف « مذعی

 هللا لعفي ام ١ : اًعيِج سالا ىلإ هجوم هنآك هيف باطخلاو « ماع صنلاف كلذ عمو

 .؟ متنماو مترکش نإ مکباذعب

 . . بيجع حوم ريبعتل هنإو
 ؟ مباذعب لعفي اذاف ! سانلا بيذعت ٌءادتبا بحب ال هللا نإف

 قح ىف ةبجاولا ةيدوبعلا ىلع نوجرخي مهإف نورفكي نيحو . نورفكي مهأل مهبذعب امنإ
 كلذ ةجيتن ضرألا ىف داسفلا ثدحجي مث « هالومل دباعلا « هلك نوكلا سومان ىلع نوجرخي « هلل

 ل یرش نس دب رشا ص نم جانسو عار ڈار لکا

 . « يلع اًركاش هللا ناکو ١ : لوقي لب ؟ مہباذعب هللا لعفي اف . . اونمأو اوركش نإ ام

 فلت تافصلاو لاعفألا لكف . 6 ا ا

 امو «هدبع ىلع ىضرلا وه هللا نم ركشلاو . دبعلا ىلإ سايقلاب اهنع هللا ىلإ سايقلاب

 دبعلا نايإ ىلع ءازج ركشلا ظفل مادختسا نإف كلذ عمو . باوثلا نم ىضرلا بحاصي

 . هييحتستو نايإلا قّمعت « ةقيمع ةسمل هبلق سملي

 . . لوقلا نم ءوسلاب رهجلل لجو زرع هللا ةيهارك نع ناثدحعتف ناتيلاتلا ناتبآلا امأ

 . ملظ نم

 ايانث ىف درت ىتلاو ‹ ةملسملا ةمألا اهيلع ىبرتت ىتلا ةريثكلا تاهيجوتلا نم هيجوت هنإ ٠

 : نارمع لآ ةروس ىف ءاج اب انركذپ . ةروسلا
 نيذلا « نيفتملل تدعأ ضرالاو تاواسلا اهضرع ةنجو مكبر نم ةرفخم ىلإ اوعراسو
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 . «نيسحملا بحب هللاو « ساتلا نع نيفاعلاو ظيغلا نيمظاكلاو ءارضلاو ءارسلا ىف نوقفني

 لوقن انهو . . ةكرعملل دادعإلا نم ءزجك نيملسملا سوفنل هيفصت هنإ كانه انلق دقلو
 ىلإ جاتحت « باتك لهأو نيكرشمو نيقفانم نم « هللا الإ هلإ ال ءادعآ عم ةكرعملا نإ كلذك

 ىفو . هللا ءادعأ تاد ذفني تارخغثلا هذه نمف . تارغث هبف دجوت ال دناستم فتاکتم فص
 اذه ىتاي تارغثلا ةلازإو فصلا كسامت ليس ىفو « اماغضأ نم سوفنلا هيفصت ليبس

 : هيجوتلا

 . « . . . لوقلا نم ءوسلاب رهحلا هللا بح ال »

 مهمامتاو مهزلو مهزمغ وأ مهفذقو مهبسو نيرحآلا ةمجاهم وه لوقلا نم ءوسلا نإ
 اهيف رشتنت - ةمأ الو - ةعامج لاح ميقتسي الو . لامعألا نم ئيسلاو تافصلا نم ئيسلاب

 . قح ريغب مالكلاب تلفني ال ىتح ناسللا ىلع ديق نم دب الو . لطابلإو قحلاب ءوسلا ةلاقم
 لوقلا نم هبحب ال امو هللا هبجب امل ةيساسحلا ىذ < هللاب لصخملا ريمضلا ىف الإ نوكي ال ديقلاو
 . لعفلاو

 هللا نإ اه لاقي نأ ىفكيف . هتاهيجوتو هللا رماوأ هاجت ةيساسحلا هذه ىلع ىبرت ةمألا ههو
 . هنع هللا ىهنب مزتلتو هنع عنتمت ىكل لوقلا نم ءوسلاب رها بحي ال

 . « . . ملظ نم الإ »

 وه سانلا نم اًالف نأو . مولظم هنأب رهجم . لوقلا نم ءوسلاب رهجي نآ هل حابب ىذلا اذه
 اب رهجي نأ مولظملل حابي انف . ةنيب ريغب اًطابتعا اذكه نوكي ال مالكلا نكلو . هملظ ىذلا
 اًعيمس هللا ناكو» . قحلا قاقحإو ةفصنلا بلطل - هيلع ةنيبلا ميدقت عم ۔ ملظلا نم هباصأ
 . قح ريغب سانلا ىلع اًيرتفم وأ اًقح اًمولظم ءوسلاب رهاجل ا اذه ناک نإ ملعي ( [یلع

 نإ ! هللا اهبحم ىتلا ىلثملا ةقيرطلا ىه هذه تسيلف . . ةحابإلا هذه عم . . كلذ عمو

 وه ىحوملا ىنابرلا هيجوتلا نكلو « لوقلا نم ءوسلاب رهج اب هلآ نع سفني نأ هل حابب مولظملا
 | ةنيغضلا ىلع عافترالاو حماستلاو وفعلا

 . « اًريدق ارفع ناک هللا نإف ءوس نع اوفعت وا هوفخت وا بخ اودہت نإ )

 نم الدب « ريحا » نع ثدحتي هنإ !؟ ءوسلاب رهج ا ةحابإ دعب فيطللا هيجوتلا ىلإ تيأرأ
 نع وفعلا رخلا نم صخيو ! ايفاخ وأ ايداب : هروص عيمج ىف هنع ثدحتيو ! ٠ ءوسلا »
 !ءوسلا

 . ۱۳۳-۱۳٤ : نارمع لآ ةروس ( ۱)
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 !؟ حماستم هنأ معزيو ملظلل عنخ عناخلا زجاعلا ليلذلا وفع ؟ وه وفع ىأ نكلو

 ةردقملا دنع وغعلا » وه اهنإ . مالسإلا هب ىضري الو « هلوسرو هللا هبحي ال رمأ اذه نإ ! الك

 . ٠ يدق ارفع ناك هللا نإ » : ةيآلا ءاحيإ ريشي اك

 ملسملا فصلا طبريو « اًقح سوفنلا ىفصي ىذلاو « مالسإلا هبي ىذلا وفعلا وه اذهف
 . ءادعألا هجو ىف هب كساهتي بحل ا نم طابرب

# FF #% 

 . دوهيلا : مالسإلا ءادعأ نم رخآ قيرف ىلإ كلذ دعب قايسلا لقتني

 ًالجس ىورت [ ۱١۱ -۔ ۱۰ ] ةيلاوتم ةيآ ةرشع ىتنثآ مهنع لصتملا ثيدحلا قرغتسيو
 ذخأو ةرهج هللا انرأ : محلوق نمف : ليعافألاب ءىلملا مهخيرات ىف دوهيلا ليعافأ نع الماك

 قاثيملا ذخأ ىلإ « تانيبلا مهتءاج ام دعب نم لجعلا ذاختا ىلإ ‹ مهملظب م ةقعاصلا

 «قح ريغب ءايبنألا مهلتقو هللا تايآب مهرفكو مهقاثيم مهضقن مث ةرخصلا تحت مهنم ظيلغلا
 لوسر ميرم نبأ حيسملا اولتق مإ مفوقو « مهتلا عشبأب اه مهمابتاو لوتبلا ميرم ىلع مموقتو
 . . مه هّبش نکلو هوبلص امو هولتق امو هللا

 : ىلاعت هلوقب ىزاخملا نم لفاحلا لجسلا اذه ىلع بقعيو

 ارثك هللا ليبس نع مهدصبو « ممه تلحأ تابيط مهيلع انمّرح اوداه نيذلا نم ملظبف »

 اًباذع مهنم نيرفاكلل اندتعأو . لطابلاب سانلا مماومأ مهلكأو هنع اون دقو ابرلا مهذخأو .

 . الأ

 : مكحل ا اذه نم نونثتسم مهف اقداص اًنايإ نمآ دق دوهيلا ضعب ناک الو

 ١ كلبق نم لزنأ امو كيلإ لزنأ ب نونمؤي نونمؤملاو مهنم ملعلا ىف نوخنسارلا نكل «
 (ًميظع ارج مهيتؤنس كئلوأ « رحآلا مويلاو هللاب نونمؤملاو ةاكزلا نوتؤلاو ةالصلا نيميقملاو .

 : ةيرشبلاةايح فو لسرلا خيرات ىف ةيسيئر ةقيقح ركذي نينمؤمل ا كئلوأ ةبسانمبو
 ال : لبق نم نييبنلا ىلإ ىحوأ ىذلا هتاذ وه ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا ىلإ ىحوأ ام نإ

 : ةدحاو ةياغل هللا مهثعب دق مهلك مجنإو . . هريغ هّلإ نم مكل ام هللا اودبعا . هللا الا هّلإ

 : ٠ لسرلا دعب ةجح هللا ىلع سانلل نوكي الئلا
 ليعاهسإو ميهاربإ ىلإ انيحوأو . هدعب نم نييبنلاو حون ىلإ انيحوأ اك كيلإ انيحوأ انإو »

 .اروبز دواد انیتآو « نایلسو نورهو نسنویو بویآو یسیعو طابسألاو بوقعیو قحسإو
 .عيلكت یسوم هللا ملکو « كيلع مهصصقن | السرو لبق نم كيلع مهانصصق دق السرو



 اًيزع هللا ناكو . لسرلا دعب ةجح هللا ىلع سانلل نوكي الل نيرذنمو نيرشبم السر
 . ![(يکج

 . هدحو ةياغو « اًعيمج لسرلل دحاو ىحو هنإ

 : هدحو ةرطفلا قاثيمب سانلا ذخأي ل هتحر نم - هللا نإ

 تسلأ : مهسفنأ ىلع مهدهشأو مهتيرذ مهروهظ نم مدآ ىنب نم كبر ذخأ ذإو ١
 . “' «اندهش ! یہ : اولاق ؟ مکبرب

 ىوهلل ةضرع مهنأ - هناحبس - ملعي وهو « مهسفنأ ىلإ مهلكي م هنأ كلذك هتحر نمو

 الئل ١ نيرذنمو نيرشبم السر مهيلإ لسرأ انإ . ةرطفلا ساكتناو لالضلاو فارحنالاو
 . « لسرلا دعب ةجح هللا ىلع سانلل نوكي

 ىطعأ امدعبو « هدبعتو هناحبس هيلإ هجتت نأ ةرطفلا عدوأ ام دعب « هللا ةمحر اإ . معن
 مكلعل ةدئفألاو راصبأالاو عمسلا مكل لعجو » : ىطعأ ام ةفرعملا تاودأ نم ناسنإلا

 مهرذني ًاوسر مهیلا ثعبی یتح مہبذعی الأو ‹ ہدحو كلذ ىلإ مھلکی الأ '” « نورکشت

 . *) «ًالوسر ٹعبن یتح نیپذعم انک امو ١ : : مهرشبیو

 (نأكف .. « لسرلا دعب ةجح هللا ىلع سادلل نوكي الئل » : لوقي هناحبس همرک نمو
 راصبالاو عمسلا ءاطعإ مغرو ةرطفلا داهشإ مغر مهيلإ ثعبي مل ول هللا ىلع ةجح مه تاك
 !! سانلل ةدئفألاو

 . نورفکیو . . . . نورکنی كلذ عمو
 ۲ ده ئ ىل يلم هل لسم د ةا

 . «اًديهش هللاب ىفكو . نودهشي ةكثالملاو « هملعب هلزنأ « كيلإ لزنآ اب دهشي هللا نكل »
 هجويو « قيرطلا ىف ىراصنلاو دوهيلا ذخأيو . نيركنملا ىلع قايسلا فنعي مث نمو

 نع اوفكيل باتكلا لهأ ىلإ مث ملسو هيلع هللا ىلص دمحم ةثعب نأشب اًعيج سانلا ىلإ باطخل ا
 : ةماقتسا ىلع اًعيمج لسرلابو ملسو هيلع هللا لص لوسرلاب اونمؤيو مهتافارحبنا

 ناف اورفکت نإو . مکل اخ - اونمآف « مكبر نم قحلاب لوسرلا مكءاج دق سانلا اأ اي

 الو مكنيد ىف اولغت ال باتکلا لهآ اي . (یکح ایلع هللا ناکو ضزأالاو تاوایسلا یف ام هلل

 ميرم ىلإ اهاقلأ هتملكو هللا لوسر ميرم نبا ىسيع حيسملا انإ . قحلا الإ هللا ىلع اولوقت

 . ۷۸ : لحنلا ةروس (۲) . ٠۷۳۲ : فارعأالا ةروس ( ) ١

 . ٠١ : ءارسإلا ةروس ( ۳ )
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 هناحبس دحاو هّلإ هللا انإ . مكل بخ اوهتنا . ةثالث اولوقت الو هلسرو هللاب اونمآف « هنم حورو
 . « . . ليكو للاب ىفكو ضزألا ىف امو تاواسلا یف ام هل . دلو هل نوکی نآ

 كلذكو « هلل اًدبع نوكي نأ فكنتسي نل اهلإو ابر هنومعزي ىذلا حيسملا نإ مه لوقي مث

 !؟ مه مهاب امف « ليربج « سدقلا حور »

 هتدابع نع فكنتسي نمو . نوبرقملا ةكئالملا الو هلل اًدبع نوكي نأ حيسملا فكنتسي نل »

 مهروجأ مهيفويف تاحجلاصلا اولمعو اونمآ نيذلا امأف . اًعيج هيلإ مهرشحيسف ربكتسيو

 نم مه نودي الو (ميلأ اًباذع مم ذعيف اوركتساو اوفكنتسا نيذلا امآو . هلضف نم مهديزيو
 . « صن الو اّبْلو هللا نود

 ءادنلا نأ ركذنلو . . اًعيج سانلل . . سانلل قيفرلا ءادنلا اذه ةروسلا ماتخ ىف ءىج مث

 : كلذك اًعيج سانلل ناك ةروسلا حتتفم ىف

 اونمآ نيذلا امأف . اتيبم ارون مكيلإ انلزنأو « مكبر نم ناهرب مكءاج دق سانلا اأ اي »

 . ٠ يفتسم اًطارص هيلإ مدعو « لضفو هلم ةحر ىف مهلخديسف هب اومصتعاو هللاب
 نع ةروسلل ىئاهنلا ماتخلا ىه ةدحاو ةيأ ادع ايف ) سانلا عم ةليوطلا ةلوحلا ماتح هنإ

 كولسلاو ‹ رعاشملاو راكفألاو ‹ تادقتعملاو نايإلا تلوانت ةلوج . ( ةلالكلا عوضوم

 ةايح ىف ةيسيئرلا ةيضقلا نم رشبلا نع ةفلتخملا فئاوطلا فقاومو <« ةفلتخملا هعفاودو
 ةيبرتلاب تلوانتو . هللا الإ هّلإ ال تايضتقمو « هللا الإ هلإ ال ةيصضق . نايإلا ةيضق : ناسنإلا

 . . سانلا هاجتو اهسفن هاجت ىركلا اهتنامأل اهدعتل ةملسملا ةمألا كلت هيجوتلاو

 نينمؤملا عم ةليوطلا ةلوجلا هذه دعب ناميإلا سانلا ىلإ ببحم « قيفر ءادن هنإ

 . . نيغئازلاو

 نود « مهدحو نينمؤملا ءازج اهيف ركذي ىتلا ‹ نآرقلا ىف اًدج ةليلقلا عضاوملا نم امنإو

 ! نيرفاكلا ءازج اهلباقم ىف ركذي نأ
 ! ديعولاو راذنإلل سيلو . . بيبحتلل ءادن هنإ

 قبس عوضوم وهو « ةلالكلا نع نيتفتسملا ىوتف ىلع در وهف ةروسلل ريحأأللا ماتخلا امأ
 نايإلا تامالع نم ةمالع وه - لبق نم انلقاك - ىوتفلا بلط نإو . ةروسلا ىف هركذ

 .اولضت نأ مكل هللا نيبي » : نيلاعلا بر نم ةمحرو نايب ومه ىوتفلا ءاطعإ نإو . ميلستلاو
 . « میلع ءىش لکب هللاو
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 ملاعم انل حضتت ءاسنلاو نارمع لآو ةرقبلا : ثالثلا روسلا هذه انضرعتسا دقو نآلاو

 : زاجإب اهيلإ دوعن ةيسيثر

 ةيندمو ةيكم « هلك نآرقلا ىف ىسيئرل ارصنعلا ىه - اعاعوضوم لكب - ةديقعلا نأ لوأ
 تاهيجوتلا هيبناج ىلع تبنتست ىذلا حلا ىرجملا ىه ةيندملا ةروسلا ىف اهو . ءاوس
 . اهنم ةقثبنمو ةديقعلا طابرب اهلك ةطوبرم « تايظنتلاو تاعيرشتلاو

 نيب طبرت ةلماش ةدحو تاذ اتاعوضوم تددعتو تلاط نإو ةروسلا نأ : اًيناث

 . ةظوحلم ةروصب ااعوضوم
 ةروس لكل نآل « اًنايحأ تاعوضوملا تماشت نإو ةزيمتم ةيصخش ةروس لكل نأ : ثلاث

 ةروس نم ريغتت ةهباشتملا تاعوضوملا اج ضرعت ىتلا ةقيرطلا نألو « ةهج نم اًماع اًصاصتخا
 ! قالطإلا ىلع امتاذب رركتت ال مث نمو « ةروسلا كلتل ماعلا وحلا بساني اهب ةروس ىلإ
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 ءىضي ىذلا رونلاو « ضزألا هذه ىف ةقاشلا هتلحر ىف نمؤملا سنؤي ىذلا حورلا وه نآرقلا

 . قيرطلا ملاعم هل ني ىذلا ىداهلاو « هنقلي ىذلا ملعملاو « هحور بناوج
 بحاصي نم الإ اهقوذتب الو اهفرعي ال رعاشملا نم الاع سفنلا ىف ريثت نآرقلا عم ةايحلاو

 ؛ هتالوج هيف ركفلا لوجو « هتابنج ىف حورلا حبست ماع . حتفتم بلقو علطتم سحب نآرقلا
 ! قتبطت ام ردقب وأ ىوترت ام ردقب هضيف نم سفنلا ٌبعتو

 ىلإ هجوما همالكو لرنملا هللا باتك نآرقلاف « هللا عم ةايحلا ىه نآرقلا عم ةايحلاو

 هلالج لج هللا نع لصتم ثیدح كلذك وهو . هحورو هركفو هباقو هسفن ىلإ . . ناسا

 . ةعساولا هتمحرب هفصي . ةرجعملا هتردقب هفصي . هلاعفأو هتافصو هئاسأب هفصي . هؤانث لجو
 نأ ةيرشبلا سفنلا عيطتست ام لكب هفصي . . هتوربجو هئايربكب هفصي . لماشلا هملعب هفصي
 . تافصلا نم هكردت

 هلضفو هللا ةحرب سجي نيح ءارس . . هللا عم شيعي وهف نآرقلا عم ناسنإلا شيعي نيحف
 ةءابملإو ةيئافلا ةرذلا وهو « لزنملا هباتك لالخ نم ةزعلا ببر هبطاخب نأ ىضتقا ىذلا « رماغلا

 ىذلا اهبكوك الو ىه ضيرعلا هللا كلم ىف ايش نزت ال ىتلا « عساولا نوكلا اذه ىف ةروثثمل ا

 هيلإ لسريف ةياعرلاب هلوانتي ىذلا « رماغلا لضفلاو ةعساولا ةمحرلا هذه الول « هلك هيف شيعت

 كلت . . سفنلا كلت هب ىدهيل لزنملا هباتك هئرقيو « ملسو هيلع هللا ىلص - ميركلا لوسرلا
 . . هللا لضف الول ةعئاضلا . . ةروثنملا ةءابملا كلت . . ةينافلا ةرذلا

 نآرقلا ىف لصتملا ثيدحلا كلذ عبتتي نيح وأ « كلت ةعساولا هللا ةحرب سجي نيح ءاوس
 وهف . . نيتذوعملا ىلإ ةحتافلا نم . . ةروس رخآ ىلإ ةروس وأ نم ىلاعتو هناحبس هللا نع

 . نآرقلا عم اهشيعي ةظحل لك ىف هللا عم شيعي

 ‹ ركذلاو ةوالتلا ةموادمب نينمؤملا - ملسو هيلع هللا ىلص - لوسرلا ىصوي كلذ لجأ نم
 ‹ ةيحلا ةلصلا كلت عطقنت ال ىكل « هلا باتكو ملاسملا نيب ةعيطقلاو ةوفجلا نم رلحسيو

 . للاب نمؤملا بلقلا طبري ىذلا طابرلا عطقنيب الو
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 . بولقلا ىلع نارلا نيري ال ىکل
 وج ىف رثانتملا « بارتلل » مئادلا اهضرعت ءارج نم اهاشغي ام اهاشغي ةيرشبلا سفنلاف

 وهو ! عارصلا نم امهوح رودي امو « ةداملا ١ بارت وأ « دسحلا » بارت وه ءاوس . . ةايحلا

 ‹ سفنلا ءافص شبغتي ىتح « هحورو هسفن نع ناسنلا هحسمي مل نإ مکارتیو مکارتی بارت
 . رونلا اهنم ذغني الف ةياهنلا ىف سمطنتو ‹ حورلا ةيفافش متعتو

 حورلا قلطنتف < هللا عم هيف ناسنإلا شيعي نيح « نارلا كلذ سفنلا نع حسمي نآرقلاو

 سفنلا قاعأ ىف هللا نع لصتملا ثيدحلا برسنيو « ىولعلا رونلا نم سبقت اهراسإ نم
 . رونلا اهيف عيشيف

 اهنأك ةجاجز ىف حابصملا . حابصم اهيف ةاكشمك هرون لثم ضرالاو تاواسلا رون هللا »
 هسسم | ولو ءیضي اهتیز داکی ةيبرغ الو ةيقرش ال ةنوتيز ةكرابم ةرجش نم دقوي یرد بکوک
 ءىش لكب هللاو سانلل لاثمألا هللا برضيو ءاشي نم هرونل هللا ىدهب . رون ىلع رون . ران
 . «میلع
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 . هتوالتو نآرقلا ةبحاصم نع نذإ ملسملل ىنغ ال
 هرجأ هئراقل هللا بتكي ىذلا « هتوالتب دبعتملا باتكلا وه نآرقلاو . ةدابع اتا ةوالتلاو

 . دولتی هنم فرح لک ىلع
 ؟ نآرقلا ًارقن فيك نکلو
 ؟ ةوالتلا درج هؤرقن

 ؟ ءاز لاو ثعبلا ركذنو توملا ركذنو ةرحأآلا ركذنل هؤرقن
 ؟ هظافلأو هترابع لام برطنو هتغالبب بجعنل هؤرقن
 ؟ تاساردو اًناحبأ هنم جرختسنل هؤرقن

 ؟ ةيسفنو ةيوبرتو ةيعاتجاو ةيداصتقاو ةيسايس تايرظن هنم غرصنل هؤرقن
 ؟ سانلا اهب ظعن وأ انسفنأ اہب ظعن ةيقالخأ ظعاوم هنم ريختنل هؤرقن
 . ريضال . . انئشام كلذ نم عنصنلف
 « هللا ىلإ اهيف هجوتلا ناك املاط <« رجألا اهيلع هللا بتك دقف ةوالتلا فده ناك ايف

 . . هللا ىلإ اهيف ةبغرلاو

 „۳۵ : رونلا ةروس ( ۱(
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 ىلعو « هللا هب رمأ ىذلا ربدتلا نم ةوالتلا ىف ام ردق ىلع كش الو توافتي رجألا نكلو
 رمأل ةليسو وه اهنإ « هتاذ ىف ةياغ ربدتلا سيلف « هنم ةبولطملا ةياغلا ىلإ ربدتلا ىدؤي ام ردق

 : داری میظع

 كئلوأو هللا مهاده نيذلا كئلوأ « هنسحأ نوعبتيف لوقلا نوعمتسي نيذلا « دابع رشبف »

 نيذلا دولج هنم رعشقت ىئاثم « اًباشتم اًباتك ثيدحلا نسحأ لن هللا . . . بابلألا ولو مه

 نم هب ید هللا یده كلذ . هللا ركذ ىلإ ممولقو مهدولج نيلت مث « مهر نوشخي
 . ۸. .ءاشي

 ىلإ هب عشاخلا رثأتلاو هتوالتو نآرقلا ىلإ عامتسالا لوحتي نأ : دارملا ميظعلا رمألا وه كلذو

 . . باتكلا ىف هللا لزنأ ايب مزتلم كولس ىلإ . . « ىده ١

 . ةايح جهنم ىلإ لوحتي : ىرحأ ةرابعب
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 . ةايحلا هذه ىف ناسنإلل ةلحرملا ليلد وه نآرقلا نإ

 فيكو ىهتني نيأو أدبي نيأ نم هنم فرعيل ةلحرلا ليلد هعم رفاسملا بحصتسي اكو
 هعم بحصتسي نأ ضرألا هذه ىلع هتلحر ىف ملسملل ىغبني كلذكف « قيرطلا هب فطعلي

 . قيرطلا هب فطعني فيكو ىهتني نيأو ادبي نيأ نم فرعيل « هنآرق « هتلحر ليلد

 هدهج هيلع رفويو « هقيرط لضي نأ نم هيلإ عجري نيح رفاسملا ىقي ةلحرلا ليلد نأ اكو
 ىف لضي نأ نم هيقب ملسملا عم نآرقلا كلذكف « هيتلا ىف برضي وهو لئاط الب عيضي نأ

 ىلع هتلحر ىف هلباقت ىتلا اياضقلاو فقاوملا ةعيبط هل نيبيو « هيلإ عجري مادام ايندلا هتايح
 . هيتلا ىف عيضي نأ هدهج عنميو « ةريحلاو بارطضالا هنع ليزيف « بكوكلا اذه

 . ليلدلا هلوقي ىذلا ام ءدب ىذ ىداب رظننلف

. # %* 

 اهتهجاول ضرعتي ىتلا « ةحلملا ةرطفلا تالؤاست ىلع ءدب ىذ ئىداب بيجي انفلسأ اك هنإ
 نيعاو « نيعئاض وأ ةلحرلا ىف نيدتهم « نيرفاك وأ اوناك نينمؤم « ءاوسلا ىلع مهلك رشبلا
 ! نیعاو ريغ وآ مهسفنآ یف اهدورول

 ؟ نوكلا اذه قلاخ نم

 ؟ ثادحألا ربدمو نوكلا ربدم نم

 . ۲۳.۱۷ : رمزلا ةروس ( )



 ؟ انئج نيا نم

 ؟ توملا دعب بهذن نيأ ىلإ
 ؟ شيعن ةياغ ىآل

 ؟ شيعن جهنم یآ ىلع
 . ةايخلا جهنم ناسنإلل ددحت ىتلا ىه - ةباجإلا عون ناك اًيأ - ةلئسألا هذه ىلع ةباجإلاو

 : « ىضام وبأ ايليإ » رصاعملا ىلهاجل ا رعاشلا ةباجإك ةباجإللا تناك اذإف

 . تيتا ینکلو نیآ نم ملعآ ال تئج

 . . تیشمف اًقیرط یمادق ترصبآ دقلو

 ىف هب ءىضتست ىذلا رونلا دقفت نيح اهالضو اهلك تايلهاجلا ةرح كش الو لثمن امنإف

 . هيف ريست ىذلا لالضلا اذه دق ىلع ًالصفم اهتايح جهنم مسرت مث « قيرطلا

 مث نم مسريو « ةرطفلا تالؤاست ىلع ةحيحصلا ةباجإلا مدقي - ءدب ىذ ٌىداب - نآرقلاو
 . حيحصلا ةايحلا جهنم
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 ؟ «نوكلا اذه قلاخ نم » : ةرطفلا ةلئسأ نم لوألا لاؤسلاب اًصاح اًماهتها نآرقلا متو

 نم ءیھت ىربكلا ةلالضلا نأو . ىروحتو ىسيئر لاؤس هنأ ملعي ىلاعتو هناحبس هللا نأل

 ةباجإلا ةفرعم نم ءىجت ىركلا ةيادملا نأو « ركألا لاؤسلا اذه ىلع ةلاضلا تاباجإلا

 . تاذلاب لاؤسلا اذه ىلع ةحيحصلا

 . هيف ثيدحلا باوبأ مسوأو هلك نآرقلا روح ىه ةيهولألا ةيضق نأ دجن مث نمو

 نم : ىرحأأالا تالؤاستلا ىلع كلذك دري - ةيضقلا هذهب ةقئافلا هتيانع عم - نآرقلا نكلو

 اًتيدح ىطعيف . . شيعن جهنم ىأ ىلعو ةياغ ىألو « توملا دعب بهذن نيأو « انئج نيأ
 . ةيهولألا ةيضق نع لصغملا ثيدحلا دعب « ناسنإلا » ةيضق نع ًالصفم

 ةهجلا نم ةيدوبعلا ةيضقو « ةهج نم ةيهولألا ةيضق امه نيتيسيئرلا نيتيضقلا نإ لق وأ
 ناسنإلا موقيو ء٩ نوتناق هل لك » . . ةايلاو نوكلاو ناسنإلا اهيف كرتشي ىتلا « ىرحألا
 ىتلا اهلك تانئاكلا نيب ةنامألا لمح ىذلا نئاكلا هنأل « مهألا رودلاو اهيف ربكألا رودلاب

 نأ نيبأف لابحجلاو ضرإلاو تاوامسلا ىلع ةنامألا انضرع انإ ١ : اهب ضوهنلاو اهل نم تقفشأ
 .« . . ناسنإلا اهلمحو « اهنم نغفشأو اهنلمحجي
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 ۲ : بازحألا ةروس ( ۲) . ۲١ : مورلا ةروس(۱)
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 . ربكألا نآرقلا عوضوم ىه ةديقعلاو
 . باتكلا تاحفص ىلع لبق نم هانلق ام انه رركن نأ اتب امو

 بحصتسن نأ دبال - ؟ نآرقلا ًارقن فيك : لاؤسلا اذه ىلع ةباجإلا لواحن نحنو - انكلو

 هجاوي ناك هنأل ةديقعلا ةيضقب هلك ماهتهالا اذه متهم ل نآرقلا نأ : ةقيقحلا هذه انيعو ىف

 هجاوي هنإ باتكلا تاحفص ىلع انلق نأ قبس دقف . هللا الإ هّلِإ الل نيركنملا نيكرشملا برعلا

 . ماتهالا تاذ اهب ريكذتلاو اهضرعب - مهيلإ ةبسنلاب متو <« ةيضقلا تاذب نينمؤملا

 ىف ةيرشبلا لالض نألو . ناسنإلل ةبسنلاب ةايحلا ةيضق األ ةيضقلاب نآرقلا متهم انإ
 ء تاد ةضرع ناسنإلا نأو . ةيضقلا هذه ىف ةفلتخملا هتافارحنا لالخ نم ءاج هلك خيراتلا

 هروصت ىف فرحني نأ نآ لك ىفو نآلا لب « بسحبف ةيدمحعملا ةثعبلا لبق ةيبرعلا ةريزحلا ىف ال

 . فارحنالا اذه ردقب هتايح ىف بارطضالا عقبف « كلذك اهتسرام فو ةيضقلا هذه

 - ةيضقلا هذه نأ : نآرقلا ًأرقن نحنو ةقيقحلا هذه انيعو ىف بحصتسن نأ - زاجيإب - بجي
 . ةظحل لكو ةظحللا ةيضق ىه انإ . ناك ىذلا ىضاملا اياضق نم تسيل - ةيهولألا ةيضق

 انريغ موقل الو « اوناك نيرحآ موقل ال « تاذلاب نحن انل اهيف باطغلاو « نحن انتيضق اهنإ
 - ةظحل لك ىف- ةضرعو « ىسني نأل ةضرع انيف درف لك نأال . انيف درف لكل . انل نكلو . نآلا

 ‹ بناج لك نم ةايحلا طوغضب مدطصي نيح ةديقعلا ةقيقل هتسراغو همهف برطضي نأ
 ‹ هركف ینو هبلق ىف هعم نآرقلا بحصتسي ل ام « ناکم لک یف مالسإلل ةدوصرملا تاوادعلابو

 . لاجملا اذه ىف هيلإ عجري ىذلا عجرملا هلعجميو

 بقل انسفنآ ىلع قلطن نيذلا- نحن انن : ىرخأ ةقيقح انيعو ىف بحصتسن نأ بج لب

 ةيضقلا هذه ىف هتبحاصمو نآرقلا ربدت ىلإ سانلا جوحأ - رصعلا اذه ىف « نيملسلا »

 نع لفاغ بلقلاو ناسللاب لاقت ةملك تلاحشساو « ا انيعو فعض نأ دعب «تاذلاب

 ! هللا ةعيرش ىلإ مكاحتلا امتايضتقم ةمدقم ىفو < اهتايضتقم

 نيرشعلا نرقلا ةيلهاج هتكردأ ىذلا رصاعملا ىمالسإلا ماعلا ىف - مويلا ةيضقلا هذه نإ

 هماتها ملسملا زكري نأ ىغبني ىتلا « ةعاسلا ةيضق ىه - هتديقع تايضتقم نع هتدعبأف

 . ةمأو ةعاج كلذ دعب هتفصبو « ادرف هتفصب همالسإ هل ميقتسيل اهيلع

 ىف ةظحل لك ةيضق ىه ةيهولألا ةيضق لعجي ىذلا مئادلا ببسلا ىلإ ةفاضإلابف مث نمو
 انم لك ىلع بجويو « رصاعملا ىمالسإلا ماعلا هيناعي ىفاضإ ببس دجوي « ناسنإلا ةايح
 ةعلاطم سرد سيلو « تاذلاب اب بطاخملا وه هنأ ىلع ةيهولألا ةيضق ىف نآرقلا ارقي نأ
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 . تاف خيراتلا نم رصع نع هيف أرقي (ةءارق)

 . ةمألا هذه هيجوتلاو ةيبرتلا باتك وه - دعب نآرقلاو
 هيلع ىبرت ىذلا ةيبرتلا جهنم وه . « سانلل تجرخأ ةمأ ريخ » ًاشنآ ىذلا وه هنإ

 اذه ىلع نآرقلا أرقن نأ انل ىغبنيف . دعب نم هتمأ هيلع يرو - ملسو هيلع هللا ىلص - لوسرلا
 . تقولا تاذ ىف انيبري ىذلا وهو « انتيبرت جهنم انل عضي ىذلا وه هنأ : ساسألا

 ىف ةقلعم الم سيلو « تاراعش سيل باتكلا اذه ىف ةرم نم رثكأ انلق اك نيدلا اذه نإ

 هيجوتلا وه اذهو .شاعي عقاو هنكلو . .نهذلاب نمت ةيركف ايق سيلو « ءاضفلا
 : نآرقلا ىف ركألا «ىوبرتلا»

 . « . . تاحلاصلااولمعو اونمآ نيذلا »

 . « . . قاثيملا نوضقني الو هللا دهعب نوفوي نيذلا بابلألا ولو ركذتي اهنإ»
 . « . . . باتكلا لهآ ىنامأ الو مكينامأب سیل »

 ١ ىٹنأ وأ ركذ نم مکنم لماع لمع عیضآ ال ینآ مہر مھ باجتساف . . « .

 ةيناميإ رعاشم سيل مالسإلا نأ .. هيجوتلا اذه نم ولخي نآرقلا ىن عضوم نم ام

 . نايإلا ىضتقمب كلذك لمع هنكلو ! ناسللاب لاقت ةملك نوكي نأ نع ًالضف «بسحف
 ةملسم نوكتل ةيمالسإلا ةمألا ةيبرت ةمهم نآرقلا لوت دقف « كلذك مالسإلا ناك اذإو

 . عقاولا ملاع ىف اهمالسإ سراقت یآ ‹« لعفلاب

 ههجو لالحجل ىغبني اك » هوفرعيل « مهرب مهفيرعت لالخ نم « ةديقعلاب ًالوأ مهابر

 ميظعتلاو ريقوتلا لالخ نمو « هوعيطيو هورقويو « هتدابع قح هودېعیف «  هناطلس میظعو

 . مالسإلا تايقالخأ ىلع مهسوفن ىبرتت « ةعاطلاو ةدابعلا لالخ نمو « هلل

 الو مهعبار وه الإ ةثالث ىوجن نم نوكي ام » هنآو . ریصب عيمس هللا نأ مهفرع نيحف

 اولمع ايب مهئبني مٹ اوناک انی مھعم وه الإ رثکأ الو كلذ نم یندآ الو مهسداس وه الإ ةسخ

 جرعي امو ءاسلا نم لزني امو اهنم جرخب امو ضزألا ىف جلي ام ملعي ) هنو“ « ةمايقلا موي

 هللا ةباقر هاجت ةيساسحلا كلت مهبولق ىف تراص “۲ ىفخأو رسلا ملعي ١ هنأو ١ اهیف
 اهإربل رعاشملاو لامعألا هذه ةفاظن ىلع نوصرحم اوراصف « ةنطابلا مهرعاشمو ةرهاظلا ممل امعأل

 . امباحصأ اهيلع بيثيو اهنع ىضريف ةفيظن هللا

 . ۷ : ةلداجملا ةروس ( ۲) . -ملسو هيلع هللا ىلص - لوسرلا ءاعد نم ( )

 . ۷ : هط ةروس ( ٤ ) , ؟ : اس ةروس()
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 "۲ ءىش ڈ لک توکلم ہدیہ » هنو « ضرآلاو تاواسلا دیلاقم هل » هنآ مهفرع نيحو

 ‹ هنم نولأتي عاضوألا نم اًعضو رّتغي وأ « امنوهجاوي ةدش ىف مهنيعي نأ هريل نوعلطتي اودوعي

 ‹ هناحبس هدنع نم رمألا ىتأي ىتح نوربصيو « ءارضلاو ءارسلا ىف هدحو هيلإ نوعلطتي نإ
 ةقلعم مهبولقو ربصلاب دئادشلا اوهجاوي نأ ىلع اوبرتف . هديب الإ رييغت الو هرمأ الإ رمأ ال هنأل

 . هللا جرفب

 . “«ردقيو ءاشي نمل قزرلا طسبي » هنآو"” « نيتملا ةوقلا وذ قازرلا وه » هنآ مهفرع نيحو
 وهو « هدعب نم هل لسرم الف كسمي امو « اه كسم الف ةمحر نم سانلل هللا حتفي ام » هنآو

 نم اوضرعتي نيح نوسحب اودوعي ملو . مهلغشي قزرلا ىلع قلقلا دعي ل « ميكحلا زيزعلا
 ىف نوفرصتي نيذلا مه رشبلا نأ < ثادحأالا نم هرغل وأ « شيرق داهطضال مت ديقع لجأ

 لذت مل كلذل . . هدحو ىلاعتو هناحبس هللا وه نإ ‹ مهتحارو مهنمأو مہتاوقأو مهقازرأ

 . مالسإلا ةزع - ةيلمع ةروص ىف-اوملعتو « رشبلا نم رشبل ممولق
 رمآو ايندلا رمآ كلمي ىذلا وهو < تيميو ييحب ىذلا وه هللا نأ مهفرع نيح كلذك

 ىف هللاب مهبولق تقلعت . . هبلقو ءرملا نيب لوح هنآو « بولقلا فرصي ىذلا وه هنو « ةرحنآلا
 . هللا رم ىلع بولقلا هذه تماقتساف « ممولق یف اًح هللا رکذ حبص و ٠ نلعلاو رسلا

 اهب مهابر ىتلا ىلوألا ةيبرتلا ةادآ وه « مهرب مهفيرعت ناكو « ةديقعلا تناك اذكهو

 . .نآرقلا

 . بيهرتلاو بيغرتلاب مهابر كلذك نآرقلا نإ مث
 حشلا نم اوصلختي نآ ىلع مهار هناوضرو هتنجو هللا باوث ىف بيغرتلا لالخ نمف

 نم فوخلا نم اوصلختيو ةصاصحخ مهب ناك ولو مهسفنآ ىلع اورثؤيو هللا ليبس یف اوقفنیو
 قوصللا نم اوصلختيو . خيراتلا مف اهظفح ةعاجشب هللا ليبس ىف اولتاقيف توما ةهجاوم

 ‹ ةيضرالا حلاصملا بذاوجو ةبارقلا فطاوعل مالستسالاو نمألاو ةحارلا بحو ضزألاب

 . مهرعاشم ىلإ قبسأو مهيلإ بحأ هللا ليبس ىف داهجلاو هلوسرو هللا اولعجيو

 لَو مهتاوهش نم صلختلا ىلع مهابر هباذعو هللا بضغ نم بيهرتلا لالخ نمو

 ءالعتسالاو نيرخآلل ملظلا ةوهش وأ سدحجلا ةوهش وأ لالا ةوهش ءاوس « مهيدي ىف اهدايق
 داهحلا نع مهقوعت تناك نإ اهتاذ ةايخلأ ةوهش وأ ‹ حيرجنلاو زمللاو زمغلا ةوهش وأ مهيلع
 . هللا لیبس یف

 ۰ 0۸ : تايراذلا ةروس (۳ ) . ۸۳ : سي ةروس ( 7 ٠ :(SS رمزلا ةروس ( ) ١

 . ۲ : رطاف ةروس ( 6 ) , ۲١ : دعرلا ةروس ) ٤(
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 . ثادحأألا لالخ نم كلذك نآرقلا مهابرو

 نولعألا ممأل اونزحم الو اونهي الأ دحأ ةعقو نأشب تلزن ىتلا نارمع لآ ةروس ىف مهابر

 ىذلا وه هللا ردق نأ ىلع مهابرو . لاتقلا ىف حرقلا مهسم دق ناك ولو « نينمؤم اومادام

 ىلع مهابرو ! لتقي ىذلا وه لاتقلا ناديم ىلإ باهذلا سيلو « لتقلا هيلع بتك نم لتقي
 .- ملسو هيلع هللا ىلص - لوسرلل مهتيصعم ىلع اًديدش اًبينأت مهبنآ نأ دعب ةدايقلل ةعاطلا

 ىكل عقاولا ماع ف لمع ىلإ لوحتت نأ دبال ةيناميإلا راكفألاو ةيناميإلا رعاشملا نأ ىلع مهابرو
 . . . اهيلع بيثيو هناحبس هللا ام بیجتسی

 امك « ةنيب ريخب ضارعألا اوكولي الأ ىلع كفإلا ثداح ةبسانمب رونلا ةروس ىف مهابرو
 ىلع اوملسي نأ ىلعو « مهراصبأ اوضغي نأو حرتلا نم مهءاسن اونوصي نأ ىلع مهابر
 . . . نذإو ناذئتسا ريغب اومحتقي الو اونذأتسي نآو تويبلا لوخد دنع مهسفنأ

 . « سانلل تجرخآ ةمآ ريخ » اوراص یتح مهابرو مهابرو مهابرو

 . . مويلا هؤرقن ىذلا نآرقلا هتاذ وه ىلوألا ةمألا هذه ىّبر ىذلا نآرقلاو

 ىبرتن نآ بج ىذلا ىبرملا وهو ةيبرتلا جهنم وه هنأ نقيتسن نأ - هولتن نحنو - یغبنیو
 ‹ ءايبنألا صصق وأ « ةديقعلا سورد ءاوس « ةيبرتلل ءاج دق هيف فرح لك نأو . هيدي

 وأ ةيلاتقلا وأ ةيسايسلا وأ ةيعاتجللا و ةيقلئلا تاهيجوتلا وأ « ناطيشلاو مدآ ةصق وأ

 . . بيهرتلاو بيغرتلا نم هيوتحجب ام وأ ةيميظنتلا

 مكحملا صنلا ةءارق - ةداع _ بحصت ىتلا ةتقؤملا ةينادجولا ةراثإال سيل هلك اذه نإ

 . غيلبلا رثؤملا

 . . ةيبرت سورد هنإ ! الك

 . . ةصاح ةفصب ةديقعلاو

 ام ايثكو ! ةيبرت اأ ىلع ةديقعلا ىلإ تفتلن الق - دحاو نآ ىف ةريثك ءايشأ مكحب - اننإ
 ةمأ » نأو « اهيلع فوح أال زيرح زرح ىف اأو « ةيافكلا هيف ايب انبولق ىف ةدوجوم اأ دقتعن
 ... وا! رخبدمح

 . ةديقعلل ىنآرقلا ضرعلا نم ىوبرتلا سردلا لوانت نيبو اننيب لوح مهرلا اذهو

 كلذ ىف لهو : حياصتن « نيتملا ةوقلا وذ قازرلا وه هللا نإ » : ىلاعت هلوق ًارقن نيح اننإ

 ؟ هللا الإ فزری دحأ نم لهو !؟ كش

 زتهب « قزرلا ىلع نانئمطالاو نمألاو ملسلا ةلاح ىف هنم نيقثوتسم هلوقن ىذلا اذه نكلو
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 . . قييضتلا نم ءىشل ضرعتت اأ قفألا ىف حولي نيح وأ انقازرأ باصت نيح لزلزتیو ارثک

 ىذلا وه هنأو ! انقازرأ كلمي ىذلا وه رشبلا نم اًتالف نأ انيلإ ليو ! ىسنن ذئدنعو

 معزن حورن مث ! « انقازرأ عطقي » ال نالفل فلزتن حورنو انتزع ىسننو « انيلع قيضيس
 ! بابسألاب ذخأن اننأ انسفنأل

 انناهذآ هتعوو « بسحف هانأرق انإ . . ىنآرقلا صنلا اذه ىلع ب نتن م اننأل ؟ ادال

 ةفرعلا نم ديزم لإ ةجاح ىف دوعي الو ةظح ىف ناسنإلا اهلعقتاي ةييبدب هانجسسحسو « بسحف

 ! اهيلع ديكوتلا وأ اهنع

 . ةيبرتانإ ! الك

 ةباحصلا نم ليألا ليمإا ىيرت اك هيلع ٠ یر » نأ نآ نآرقلا ىف صنلا ًارقن نحنو جاتحنو

 ىف رقتسم ءىش ىلإ . « ةديقع » ىلإ ةينهذ ةيدب نم لوحتي ىتح « مهيلع هللا ناوضر

 . روصتلا كلذ نم قثبنم كولسو لماك روصت ىلإ . انعقاو ىف ةكرح ةوق لإ . بلقلا

 ! مالسإلا ىف اذكه ةديقعلاو

 ام لكب « ةايح جهنم اهنكلو . ريمضلا ىف اتكتسم اًتادجو تسيلو . ةركف تسيل اهنإ

 . هاجنا لك ىو ةيكولسو ةيركفو ةيروعش « اًدج ةيعقاو ناعم نم ةملكلا هذه هلمحت

 انتوفي ال ىكل « نآرقلا ًأرقن نحنو اًديدش اًنافتلا هيلإ تفتلن نأ ىغبني ىذلا وه اذهو

 . ةايحلا عقاوو كولسلا عقاو ىف ربدتلا اذه نم ةبولطملا راثآلا الو « انم بولطملا ربدتلا
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 ةمايقلا دهاشم اهتيبرتو سوفنلا ميوقت ىف ةديقعلا رومآ نم نآرقلا همدختسي ام غلبأ نمو

 . رحآلا مويلا نع ثيدحلاو
 نم ةريثك عضاوم ىف ىتآي رخآلا مويلاب ناإلا نإ باتكلا نم لوألا مقل ىف انلق نآ قبسو

 هيجوتلا نع ثيدحلا ددصب - ىرحأ ةرم انه لوقنو . هاب نایإالل ةرشابم اًبلاتو اًطبترم نآرقلا

 ةيديقعلا- ةيهولألا ةيضق نآرقلا مدختسب اك هنإ- ةديقعلل ىنآرقلا ضرعلا لالخ نم ىوبرتلا

 تاذ ىف - ةيديقعلا - رحآلا مويلا ةيضق مدختسي كلذك هنإف ‹ اهميوقتو سوفنلا ةيبرت ىف

 نم اًديزم اهيلع ىقلن نآلاو « ةقباسلا ةرقفلا ىف ةرباع ةراشإ كلذ ىلإ انرشأ دقو . فدملا

 . نآرقلا ىف ةرحآلا ركذ ًارقن نحنو انيلع ىغبني ام ةيحان نم ءوضلا
 اذه ىف ةيويحلا طرفل « سفنلا ىف اثات رومألا دشأ نم ةمايقلا دهاشمل ىنآرقلا ضرعلا نإ

 هشيعي رضاح دهشم ىلإ سحلا ىف لوحتتل ىتح دهاشملا كلتل نآرقلا ميسجتو « ضرعلا



 لو ىهتناو ناك ضام اهنأك رضاحلا ةيعقاو نم اهيف ام لكب ايندلا حبصتو « لعفلاب ناسنإإلا

 . دوجو هل دعي

 هذه رمي نأ حتفتملا ساسحإلا نع ًالضف ىداعلا ساسحإللا وذ ناسنإلا كلمي الو
 . هرعاشم اہم رثأتتو هنادجو اہم لعفني نأ نود دهاشملا

 ؟ ةمايقلا دهاشم ارق نحنو انم بولطملا ام نكلو
 نع فرصننل « باسحلاو ثعبلاو « ةياهنلاو توملا ركذو « ىنادجولا رثأتلا درج وهأ

 ؟ اهيلع بلاكتلاو ايندلا ةايحلاب قلاعتلا
 ‹ ضزألا ةرابع نع فارصنالا سيل انه مالسإلا هيجوت ناك نإو . كش الو دراو اذه

 نأل < ةيضرألا ةيداملا ةوقلا بابسأ ذاحتا نع دوعقلا سيلو < ةايحلا بكوم نع ةلزعلا سيلو
 رمأ اك هللا ءادعأل ةوقلا دادعإ مدعو « مهعومجم ىف نيملسملا فعض ىلإ ىدؤي هلك اذه

 س
 . . هللا

 ‹ ةياهنلاو توملاو ةرحلآلا ركذ نع فرصننف ايندلا ةايحلا انقرغتست الأ لعفلاب بولطملا الإ
 . باسحلاو ثعبلاو

 هلجأ نم تءاج ىذلا ضرغلا لكب یی الو « یفکی ال ہدحو نادجولا اذه نکلو
 . نارقلا ىف ةمايفلا دهاشم

 هيف تدرو ىذلا قايسلا نع ةمايقلا دهاشم لصفن الأ - نآرقلا ًارقن نحنو - انل ىخبلي امنإ
 . اتاذب ةمئاق امنأك اهدحو اہ رثأتنو

 . ةرم لك ىف ةدوصقم ةبسانم او . ةنيعم تابسانم ىف ءىجن اهنإ
 دوصقملا ىنعملا حبصي رفكلا نع رشابملا ثيدحلا ةبسانمب باذعلا دهاشم ءىجت نيحف

 . حضاو اذهو « منهج رانب نيرفاکلا ديده وه

 : هذهك ةينمض ةراشإ ءىجت نيحو

 اأ اي . بصب اًعيمس هللا ناکو « ةرحالاو ايندلا باوث هللا دنعف ايندلا باوث ديري ناك نم »
 نكي نإ « نيبرقألاو نيدلاولا وأ مكسفنأ ىلع ولو هلل ءادهش طسقلاب نيماوق اونوك اونمآ نيذلا
 اب ناک هللا ناف اوضرعت وأ اوولت نإو . اولدعت نأ یوملا اوعبتت الف . ايہب یلوآ ہللاف قف وأ اینغ
 .( « بخ نولمعت

 مايقلا نع اولكن نإ هباذعو هللا بضخب نينمؤملا ديدم وه دوصقملا ىوبرتلا ىنعملا نوكي

 :Tol\TE\. ءاسلا ةروس ( ۱(
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 اهيجوت اذه نوكيو . ايندلا ةايحلا عام ىأ - ايندلا باوث ءارو اًيعس هلل ةداهشلاو طسقلاب

 اهيجرت ! ةمايقلا دهاشم نأشب سحلا ىلإ قبسي اك اهدحو ةرحكلل ال ةرحنآلاو ايندلل ادوصقم

 . ةملسملا ةمألا هب هللا فلك ىذلا ىنابرلا لدعلا قيبطتو « طسقلاب ايندلا ىف رومألا ةماقال

 : هلهك ةراشإ ءىجت نیحو
 هللا نود نم هل دج الو هب زج اًءوس لمعي نم « باتکلا لهآ ینامأ الو مکینامأب سیل »

 ةنجلا نولخدي كئلوأف نمؤم وهو ىثنأ وأ ركذ نم تاحلاصلا نم لمعي نمو . اصن الو اًيلو
 .) « قن نوملظی الو

 . ىلمع عقاو وه اهنإ ّنامأ نوكي نأ حلصي ال نيدلا اذه نأ دوصقملا ىوبرتلا ىنعملا نوكي

 نأ ىغبني اهنإ - ةينلا نسح رفوت عم ىتح - مههاوفأب انمآ اولوقي نأ سانلا نم ٌلبقُي ال هنأو

 دوعقلا عم ىنمتلا ذبن ىلع مهسفنأ اوبري نأ ىغبنيو . عقاولا ماع ىف نيدلا اذه اوسراي

 . هب نونمۇم مهنإ مههاوفأب نولوقي ال ىلعفلا قيبطتلاب اوردابيو « عقاولا ملاع ىف لوكنلاو

 ليرحت هب اًدوصقم اهيجوت . اهدحو ةرحآلل ال « ةرحآلاو ايندلل اًهيجوت كلذك اذه نوكيو

 ! ءابطخل ا هاوفأ ىلعو بتكلا ىف تاراعش ىلإ ال سوملم عقاو ىلإ نيدلا اذه
 ر د ا ھر ةلج _ هللاب ناميإلا ىلع ءازج ميعنلا دهاشم ءىجت نيحو

 لهؤي اًيقیقح اإ ىنمتلاب نايإلا رتعن ام ينك تأل اتم تلغي ام ايثك اهيف ويزا

 . مكينامأب سيل » باتكلا ىف حيرصلا صنلا دورو مغر اذهو !ةنجلل
 ىلعملا نوكي نأ ىغبنيف نايإلا تاليصفت ىلع ءازج دهاشملا هذه ءىجت نيح نكلو

 . انناهذآ ىف اًرضاح یوبرتلا

 : صنلا اذه ءىجم نيحف

 ةلبنس لك یف « لبانس عبس تتبن تتبنأ ةبح لثمك هللا ليبس ىف مهاومأ نوقفني نيذلا لثم »

 هللا ليبس ىف مه اومأ نوقفني نيذلا ميلع حعساو هللاو ‹ء ءاشي نل فعاضي هللاو « ةبح ةئام

 : “نورم مه الو مهباع فوخ الو مہر دنع مهرجأ م ی الو ام اوقنتآ ام نوعیت ال مئ

 مث ٠ !! مهدعسأ ام » : لوقن نأ صنلا ًارقن نحنو انيف ضرتفملا لعفلا در نوكي ال

 مرق صنلاب دوصقملا نأك « لذبلاو قافنإلا ىلع انسفنأ دوعن ال اهيف نحن ايف نحن ىضمن

 نآ وه دوصقملا ىوبرتلا سردلا نوكي انإ ! باجعإللا ةراثإ درجل مام میتروص ضرعت انربغ

 ‹ اهب مقن م نإ اًتكلو . دمألا ةليوطو ةقاش ةلواحملا نوكت دقو . انسفنأ عم نحن لواحن
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 ةءارق ىه صنلل انتءارق لظتو « انسح نع اًديعب ىوبرتلا سردلا لظيسف « ىنمتلاب انعنق
 . حوتفملا بلقلا ةءارق ال نيعلا

 : صنلا اذه ًارقن نيح كلذك

 نولتقيف هللا ليبس ىف نولتاقي « ةنحلا مه نآب مملاومأو مهسفنأ نينمؤملا نم ىرتشا هللا نإ »
 . هلا نم هدهعب فوأ نمو . نآرقلاو ليجنإلاو ةاروتلا ىف اًقح هيلع ادعو « نولتقيو
 . « ميظعلا زوفلا وه كلذو . هب متعياب ىذلا مكعيبب اورشبتساف

 ءادأ ىلع انسفنأ نطونو « ةبقعلا محتقن نأ انسفنأ عم لواحن نأ ىوبرتلا سردلا نوكي

 . اهدعوم نيجي نيح ناميإلا ةبيرض

 : ًأرقن نيح كلذكو

 ١ نوضرعم وغللا نع مه نيذلاو « نوعشاخ مهعالص ىف مه نيذلا « نونمؤملا حلف دق ‹

 تكلم ام وأ مهجاوزأ ىلع الإ « نوظفاح مهجورفل مه نيذلاو « نولعاف ةاكرلل مه نيذلاو
 مهتانامأل مه نيذلاو . نوداعلا مه كئلوأف كلذ ءارو ىغتبا نمف نيمولم ريغ مهإف مای

 نوعار مهدهعو ٠ نوثري نيذلا نوثراولا مه كئلوأ . نوظفاحي مماولص ىلع مه نيذلاو
 نردلاخ اهيف مه « سودرفلا « ".

 نيذلا نوثراولا مه كئلوأ » : ىلاعت هلوق لظ ىف دراولا ىوبرتلا سردلا طقنلن نأ انياعف
 . « نودلاخ اهيف مه سودرفلا نوري

 لظن نأو « تايآلا ىف فوصوملا كولسلا اذه ىلع ىعقاولا انكولس عجارن نأ انل دبال هنإ
 . میقتسي یتح طفلا نع اًدیعب هدجن ام مّوقن

 نوكيو « اهلك ةيوبرت اًسورد - اهباذعو اهميعنب - نآرقلا ف ةمايقلا دهاشم نوكت اذكهو
 ةايحلا عاتم نع فارصنالا لواحنل « اهقايس نع ةلصفنم اهب رثأتن الأ اهؤرقن نحنو انبجاو
 ! ةايحلا سران نحنو ىضرألا انكولس حلصنل اهنإ  ايندلا

%# % $ 

 . ضزألا ىلع رشبلا ةايح اهب هللا ريدي ىتلا ةيئابرلا ننسلا نايب نآرقلا ىف دجن كلذك
 كلتك ةتباث ننس اهمكحت اهنإ . ليلد الو طباض الب اًطابتعا ىضقت ال ةيرشبلا ةايحلا نإ

 ىتلا ننسلا ىرن اننأل « ةقيقحلا هذه نع لفغن ام ثك انأ ريغ . نوكلا سيماون مكحن ىتلا
 لوأل بسحينف « بلقتلا ةمئاد رشبلا ةايح ىرنو « ةدودح ةحضاو ةدرطم نوكلا اب رادي

 . 1-١1 : نىنمۇملاةروس( ) . ١١١ : ةبوتلا ةروس ()
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 ! قفتأ اك مهرمأف رشبلا امأ « هسيماون ةكرحلا طبضنملا وه هدحو نوكلا نأ ةلهو

 ةرهاظلا نأ وه « رشبلا ةايح ىف ةطباضلا سيماونلا دوجو ةقيقح نع لفغن انلعجي رخآ رمأ
 ةرهاظلا ىرت الف « انرايعأب ةدودح انتايحو « ققحتت ىتح ةديدع ًالايجأ قرغتست ةيرشبلا
 ةقيقحلل ةرياغم ةعداخ ةيجراخلا رهاظملا نوكت اًنايحأو . اهدوجو ىلإ تفتلت الف « اهماهتب
 . سيماوثلا كاردإو ةقيقحلا طاقنلا نع اًدعب رمأالا اذه انديزيف « ةنطابلا

 وه ىضم ىذلا خيراتلا نأل . خيراتلا ةسارد ىلإ لزنملا هباتك ىف هللا انهجو كلذ لجأ نم
 رضاحلا ربدتن نأ هللا انرمآ مث . ةلالدلا ةحضاوو < مث نم ماعم ا ةحضاو « ةيهتنم ةمات ةبرجت
 ىلع- هشيعن ىذلا انرضاح ىف دحب متت مل ىتلا - ةروصلا لمكنف ٤ خيراتلا ةسارد ىده ىلع

 . ةرضاحلا انتروص ملاعم نم دعب لمكي مل ام انل حضتيف « ةلمتكملا ةيضاملا روصلا ءوض

 اورظناف ضرألا ىف اوريس لق ١ : یتش روص یف ینعملا اذه دورو نآرقلا یف رثکی كلذل
 . < لبق نم نيذلا ةبقاع ناك فيك

 ةءارق ءانثأ ف ضزألا ىلع رشبلا ةايح ام ىرجت ىتلا ةينابرلا ننسلا ربدتو - ةساردلا هذهو

 جهنملا ءرض ىلع ةيرشبلا ريس طخ هل حضتي ىكل < ملسملل ىويحو ىرورض رمأ - نآرقلا
 . ثادحلألا ىرجم نم-ةرضاحلا هتظحل ىف - وه هعقوم ىريلو « ىنابرلا

 مهقيذيل سانلا ىديأ تبسك اهب رحبلاو ربلا ف داسفلا رهظ » : نآرقلا انل لوقي نيحف
 ." « نوعجري مهلعل اولمع ىذلا ضعب

 . «  مهسفنأب ام اوریغي یتح موقب ام رغی ال هللا نإ ١ : لوقی نحو
 « مكل نكمن ام ضرألا یف مهانکم نرق نم مهلبق نم انکل مک اوری ما : لوقي نیحو

 انأشنأو ممونذب مهانكلهأف مهتحت نم ىرج راهألا انلعجو « اراردم مهيلع ءاسلا انلسرأو
 . «  نیرحآ اًترق مهدعب نم

 مهلعل ءارضلاو ءاسأبلاب مهانذخأف كلبق نم مم ىلإ انلسرأ دقلو » : لوقي نيحو

 ام ناطيشلا مم نيزو ممبولق تسق نكلو !؟ اوعرضت انسأب مهءاج ذإ الولف . نوعرضتي
 اوتو اب اوحرف اذإ یتح ‹ ءیش لک باوبآ مھیلع انحتف ھب اورکذ ام اوسن الف . نولمعی اوناک
 . “”« نوسلبم مه اذإف ةتغب مهانذخآ

 )١( مورلا ةروس : ٤١ . )۲( مورلا ةروس : ٤١ . ) ١ ( دعرلا ةروس : ١١ .

 ) ٤ ( ماعنألا روس( 0) .7: ماعنألا ةروس : ٤٤٤ .



 اندجو انإ اهوفرتم لاق الإ ريذن نم ةيرق ىف كلبق نم انلسرأ ام كلذكو ١ : لوقي نيحو

 . «  نودتقم مهراثآ ىلع انإو ةمآ ىلع انءابآ

 ! نونجم وأ رحاس اولاق الإ لوسر نم مهلبق نم نيذلا ىتأ ام كلذك » : لوقي نيحو

 . ۲ نوغاط موق مه لب ؟ هب اوصاوتآ
 لق . انتايآ ىف ركم مه اذإ مهتسم ءارض دعب نم ةحر سانلا انقذأ اذإو ١ : لوقي نيحو

 . ٩ . . اركم عرسأ هلل

 ال اهيف مهو اهيف محلامعأ مهيلإ فون اهتنيزو ايندلا ةايحلا ديري ناك نم ١ : لوقي نيحو

 ام لطابو « اهيف اوعنص ام طبحو « رانلا الإ ةرحأآلا ىف مه سيل نيذلا كئلوأ . نوسخببي
 . 0« نولمعي اونا

 ‹ ضزألاو ءامسلا نم تاكرب مهيلع انحتفل اوقتاو اونمآ ىرقلا لهأ نأ ولو » : لوقي نيحو
 . «  نوبسکی اوناک اب مهانذخاف اوہذک نکلو

 سيماونلاك طابضناو ةلماك ةقد ىف ضزألا ىلع رشبلا ةايح اهب ىرجت ةينابر ننس هذه لكف

 ةبسنلاب ظفحت عم « لبقتسملاو رضاحلاو ىضالا ًارقن نأ عيطتسن اهئوض ىلعو . ءاوس ةينوكلا
 اهنأل هللا ةنس ءوض ىلع طقف هؤارقتسا نكمي نكلو « هللا الإ هملعي ال بيغ هنأ لبقتسملل

 ةيمتح انه ةيمتحلاو « 5ايدبت هللا ةنسل دجت نلو لبق نم اولخ نيذلا ىف هللا ةئس » : ةيمتح
 ىف ةروظنم ىه اك بابسألا دوجو وه روتسملا بيغلا نكلو . بابسألا دجوت نيح جئاتتلا
 ةتخب ةعاسلا مايق وأ . . مهسفنأب ام سانلا رييغتبو هللا نم ردقب اهّريغت مأ ةرضاحلا ةظحللا

 ام ىلع رومألا ترمتسا اذإ هنإ : لبقتسملل ةبسلاب لوقن كلذلو . هللا ملع ىف ام ردقم وه اب

 . هللا دنع ملعلاو . . . اذك لوقت هللا ةنس نإف هيلع ىه

 . روتسم بيغ ال دوهشم عقاو هنأل « فلتخ رمالاف رضاحلاو ىضاهلل ةبسنلاب امأ

 اهب ىرجت ىتلا ةينابرلا ننسلا ءوض ىلع - ةيرشبلا رضاح - انرضاح ىرن نأ ًالثم لواحنلو
 . ضرألا ىلع رشبلا ةايح

 طو ةایحلا نیدایم نم نادیم لک یف مهفلختو نيملسملا فعض وه دوهشملا رضاحل ا نإ

 ةديقعلا ماع ىف ةيلهاجل | امافارحنا لكبو « ةيملعلاو ةيداملاو ةيركسعلاو ةيسايسلا اهتوقب ابرو

 . ةيرشبلا تارّذقم لك ىلع ةريرشلا متاططخمب دوهيلا ةرطيسو . كولسلاو ركفلاو ميقلاو
 هأرقن نأ عيطتسن ثيحب « هللا باتك ىف ةروكذملا ةينابرلا ننسلا ىف دراو عقاولا اذه لهف

 ؟ نارقلا ًارقن نحنو

 . 1 : سنوي ةروس ( ۳ ) . ٠۲-٠۴ : تايراذلا ةروس (۲) . ۲۳ : فرخزلا ةروس (۱)

 . 1۲ : بازحألا ةروس ٩1 . )٦( : فارعألا ةروس ( ١١-١١ . ) ١ : دوه ةروس( ) ٤
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 معن
 : مه هللا نيب دقف نيملسملل ةبسنلاب امأف

 فلختسا اك ضرألا ىف مهنفلختسيل تاحلاصلا اولمعو مكنم اونمآ نيذلا هللا دعو ١

 « اتم مهفوخ دعب نم مهنلدبيلو « ممه ىضترا ىذلا مهنيد مه ننكميلو « مهلبق نم نيذلا

 . ٩ . . اًتیش یب نوکرشی ال یننودبعی
 : مالسلا هيلع ميهاربإ ةصق لالخ نم كلذك مكل نيبو

 نمو لاق « اًمامإ سانلل كلعاج ىنإ لاق « نهمنأف تاملكب هبر ميهاربإ ىلتبا ذإو ١
 . " « نيملاظلا ىدهع لاني ال : لاق ؟یتیرذ

 : ليئارسإ ىنب ةصق لالخ نمو
 رفغيس نولوقيو ىندألا اذه ضرع نوذخأي « باتكلا اوثرو فلخ مهدعب نم فلخف ١

 الإ هللا ىلع اولوقي الأ باتكلا قاثيم مهيلع ذخؤي لأ . هوذخأي هلثم ضرع مهأي نإو !انل
 . " « !؟ نولقعت الفأ . نوقتي نيذلل ريخ ةرحنآلا رادلاو ؟ هيف ام اوسردو قحلا

 : ةرثك صصق لالخ نمو
 . يارم هللا ةنسل دجت نلو « ًاليدبت هللا ةنسل دجت نلف ؟ نيلوألا ةنس الإ نورظني لهف »

 ضألا ىف نيكمتلاو فالختسالاب نينمؤملل لفكت دق هللا نأ اهلك ننسلا هذه ىضتقمو

 لعفلاب دعولا اذه ققحت دقو . « اًيش ىب نوکرشب ال یننودہعی » : دحاو طرش لباقم نیمأتلاو

 . مهيلع هللا هطرتشا ىذلا طرشلا ىلع اوناك ام اط - ةرهاب ةيخيرات ةروصبو - نيملسملل

 لاني ال ىنابرلا دهعلا نأ ( مالسلا هيلع ميهاربإ ةصق ىف ةدراولا ) هللا ةنس تصضتقا دقو

 تفرحنا اذإف . ةايحلا عقاو ىف اهب لمعلا ىف رارمتسالاب ىأ . ةديقعلا ةثاروب امنإ « مدلا ةثاروب

 اهتاذب ىه نوكت نأ دبال ! نينمؤم موق ةيرذ اوك درجمل اهيباحم ال هللا نإف تملظو ةيرذلا
 مرق ةيرذ نم اوناك ولو « نيملاظلا لاني ال هللا دهع نكلو . دهعلا اه ققحتيل لعفلاب ةنمؤم

 ! نینمۇم

 مهنع لازف « هللا قيرط نع اوفرحنا نيح نيملسملا عم - ةلماج الب هللا ةنس تققحت دقو

 مهنأب اوفصوي نأ دح ىلإ اولصو اذإ ىتح « نيمأتلاو نيكمتلاو فالختسالا اًديور ديور
 « نيملسملا » عقاو وهو « انل رفخيس نولوقيو ىندألا اذه ضرع نوذخأي باتكلا اورو فلحخ»

 . ٠١۴١ ! ةرقبلا ةروس ( ۲ ) . ۵۵ : روللا ةروس (1)

 . ٤۳ : رطاف ةروس ( ٠١4۹ . ) ٤ : فارعألا ةروس (۳)



 ىذلا ءاثغلا ىلإ اوراصو «نيمأتو نيكمتو فالختسا لك امامت مهنع لاز دقف «مريلا

 لوسرلا ثدح اك « اهتعصق ىلإ ةلكألا ىعادتت مك هب كتفتل ممألا هيلع ىعادتت

 . - ملسو هيلع هللا یلص -

 . نيملسملل ةبسلاب اذه

 نيد ذختت نأ تبأو مهتراضحو مهمولع نيملسملا نم تملعت دقف ابروأل ةبسنلاب امأف

 . دهج نم اهعسو ام لکب اہباسستکا لیبس یف تعسو ‹ اهتنيزو ايندلا ةايحلا تدارأ . هللا

 : باتكلا ىف ةروكذملا ةينابرلا ننسلا نم ناتنس اهیلع تقبطنا مٹ نمو

 . «  نوسخيي ال اهيف مهو اهيف مهامعأ مهيلإ إ فون اهتنيزو ايندلا ةايحلا ديري ناك نم »

 .'« . . ءیش لک باوبأ مهیلع انحتف هب اورکذ ام اوسن الف »

 ام ردقب ايندلا ةايحلا ىف مح اعأ مه هللا ينو دقف . مويلا ابرو ىف دوهشملا رضاحلا وه اذهو

 ةوقلا باوبأ : ءیش لک باوبآ مھیلع حتف مث يم ف مهي لو ۽ اهیف اواھتجا

 ضرألا ىف ءالعتسالاو نيكمتلاو ةورثلاو

 است الف 6٤ ٠:۲ مامن 1 لا شت قررا ملا ها لمعلا رب ن ی

 مه اذإف ةتغب مهانذخأ اوتوأ ايب اوحرف اذإ ىتح « ءىش لك باوبأ مهیلع انحتف هب اورکذ
 . (نوسلبم

 اوناكو ! مهيلع قبطنتس هللا ةنس نأ نوقدصي سانلا نكي ل طقف تاونس رشع لبقو

 ! نيدبألا دبأ ىلإ ضرألا ىف نينكم نولظيس مهنأ - رهاظلاب نيعودخ  نونظي

 نولوقي « اوتوآ اب احرف لق مه نیذلا « مهسفنا مهئامعزو مہباتک نم رذنلا یتأت مویلاو

 ! تاوطخلا سفن ىلع تراس اذإ ىمتحلا رايمالا ىلإ اهقيرط ىف ةيبروألا ةراضحلا نإ
 . حتفو حتف نيب هللا ةنس ىف رظنن نحنو - قرفن نأ انه رمألا انيضتقيو

 « ءیش لک باوبآ مهیلع انحتف هب اورکذ ام اوسن الف » : نیرفاکلا یف نآرقلا لوقب

 . [ ٤٤ :ماعنألا]

 ءاسلا نم تاكرب مهيلع انحنفل اوقتاو اونمآ ىرقلا لهأ نأ ولو » : نينمؤملا ىف لوقيو
 . [ ٩٩ : فارعألا ] «ضرالاو

 ىلع حتفت ىتلا « ةكربلا ١ نومرحي مهنكلو - ةنتف - ءىش لك باوبآ مهيلع حتفي نورفاكلاف
 نم ردق ىلع ابروآ تلصح دقف . كلذ قادصم وه مويلا ىبروألا عقاولا نإو . نينمؤملا

 . ٤٤ : ماعنألا ةروس (۲) . °1 : دوهةروس( ۱)
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 رظنا : متايح ىف رظناف كلذ عمو ! مجحلا ثيح نم خيراتلا ىف ةمأ هب ظحت ل ٠ ءىش لك

 ! ذوذشلاو فارحنالاو تاردخملاو رمخلاو نونجلاو راحتنالاو بارطضالاو ةريحلاو قلقلا ىلإ
 ! عافترالا ىف اهتبسن ةذخآ هذه لك نإ لوقت ىتلا « مه مماريرقت ىلإ رظناو

 اونمآ نيذلا » : نونمؤملا اهدجم ىتلا ةنينأمطلا كلت نودجب الف « هللا نوفرعي ال منأ كلذ
 . « بولقلا نئمطت هللا ركذب الأ . هللا ركذب ممبولق نثمطتو

 . باتكلا ىف روكذم كلذك مهرمأف دوهيلا امأ

 . “< . . سانلا نم لبحو هللا نم لبحب الإ اوفقث امنيأ ةلذلا مهيلع تبرض »
 نآب انه هصخلنف . نارمع لآ ةروس ضرعتسن نحنو لبق نم ىنعملا اذه لإ انرشآ دقو

 ةيئانئتسا تارتف ءىجت مث . ارفق انيأ مهيلع ةلذلا برض ىه مه ةبسنلاب ةمئادلا ةدعاقلا
 ثيح ء مويلا مئاقلا لالا وهو . سانلا نم لبحو هللا نم لبحب ضرالا ف اهيف نونكمب
 تویب وا ‹ ةنيزلا تويب قيرط نع ءاوس <« مہتاططخ ىف نوعقي نيح ددملاب سانلا مهڏذمي

 مهدادمإ وأ . . ةركلا نوتج وأ « سنجل ا نونج وأ « نويرفيلتلاو ةعاذإلاو انيسلا وأ < ءايزألا

 . حالسلابو ةرشابملا لاومالاب
 !؟ اًطابتعا نيكمتلا اذه ءاج له . . نكلو

 ىرخآ ةنس راطإ ىف ىتأي هنكلو . « هللا نم لبحب ١ : كشالو هللا نم ردقب عقاو هنإ

 : باتكلا ىف ةدراو ةلماش

 مكسبلي وأ . مكلجرأ تحت نم وأ مكقوف نم اباذع مكيلع ثعبي نأ ىلع رداقلا وه لق »

 . « ضعب سب مکضعب قیذیو اًعیش
 . . نورفكي نيح رشبلل هللا ريذن اذه

 . خيراثلا ىف

 ‹ ضعب سأب مهضعب قاذآو « اًعيش مهلعجف « هديعرو هتنس مهيف هللا دفن كلذل
 . رفكلاب تحجبتو ترفك اهب ءازج مهسأب اهلك ةيرشبلا قيذيل اًداسفإ هقلخ دش راتاو

 اهسفنل « اهتلاسر نع تلخشو اهقيرط نع تلخت ةملسملا ةمألا نأل هلك اذه ناك دقو

 ترجو « هنيدو هللا رمأل نعذت نأ تضفر ةيلهاج ةمأ ةيارلا اهنم تملستف « ةفاك ةيرشبللو

 ‹ نوكي نأ هل هللا ردق ام اتاق رمألا اذه لظيسو . رفكلاو داحلإلا ىلإ اهءارو اهلك ةيرشبلا

 )١( نارمع لآ ةروس (۲) . ۲۸ : دعرلا ةروس : ۱١۲ . ) )۳ماعنألا ةروس : 1١ .
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 . ةيرشبلا عضو ريغتيف . . . اهتلاسرو اهنيد ىلإ ةملسللا ةمألا دوعت ىتح
 ىذلا هملاع ىف ثادحألا ريسل ةماعلا ةروصلل ايفو اًتايب لزنملا هباتك ىف ملسملا دج اذكهو

 نم وه هفقومل اًنايب دج اك « باتكلا ىف ةنيبملا ةينابرلا ننسلا ءوض ىلع « هيف شيعي
 ‹ ةظحللا هذه ىف نآلا هيلإ لرنأ دق باتكلا نأكو < هپ موقي نأ ىغبني ىذلا هرودو «ثادحألا

 «ةيرس) ةءارق الو « مسالط الو رارسأ ريغب هلك اذكهو ! نامزلا نم اًترق رشع ةعبرأ نم سيلو

 ! باتكلا ىف ةصاحخ زومرل
# $F 

 . هللا باتك ىف اهنع اًصضيفتسم اًتيدح دجن اننإف « ةوعدلا قيرط ىف ةدوصرملا تاوادعلا امآ

 ‹ عبرألا معاقفب هللا الإ هّلإ ال ءادعأ نع ثيدحلا هلغش دق ةيندملا روسلا نم ايبك اتسق نإ

 : باتكلا تاحفص ىلع لبق نم انيب اک « مالسإلا برحل مہتاططخخو مهدی نعو
 ١ مهتلم عبتت ىتح ىراصنلا الو دوهيلا كنع ىضرت نلو « .

 ." « اوعاطتسا نإ مکنید نع مکودری یتح مکنولتاقی نولازی الو »

 ‹ هللا الإ هّلإ الل وعدي ماق ةيعاد لك نع ءايبنألا صصق ىف اًضيفتسم اثيدح دجن مث
 « ىلاعتو هناحبس هللا وهو « اهبحاص ىلإ ةطلسلا در نوهركي نيذلا « ألما » هل ىدصت فيك

 ءاضقلا ةيغب ةوعدلا نوبراحي اولظ فيكو « اهقيرط نع سانلا اودبعتسيو « اهب مه اورثأتسيل
 نوكلمي ام لكب اہباحصآ اوذآ فیکو « اهعابتا نع - مهم نيدبعتسملا - سانلا فرصو اهيلع

 اودرجنو ممولق تصحو <« ءالتبالا ىلع ةوعدلا باحصأ ربص اذإ ىتح « ءاذيإلا فونص نم
 . نيدلا ءادعأ ىلع رمدو نينمؤملا رصنف هللا نم بلاغ ردق ءاج « هلل

 هل فصي . . نآلا نآرقلا هل لزنتي (نأك ةرصاعملا ثادحألا طسو ىف هسفن ملسملا دجيسو

 مہتاططخغ نع هل فشکیو « مهعفاودو مهایابخ نع هل فشکیو < هئادعآ لاحو هلاح

 !كلذك

 نم ارق رشع ةغبرأ هيلع رم اًيضام نآرقلا عم شيعي ال - تاذلاب عرضوملا اذه ىف _ انه هنإ
 . هناليصفت لكب « هتاسق لکب « هتاجلخ لکب ‹ رضاحلا شيعي انإ . نامزلا

 اهنع هللا مالكو « نآلا هشيحي رضاح ةكرعملا . . هللا الإ لإ ال ءادعأ عم ةكرعملا شيعي هنإ

 عاشو ماسلا بلق هجریو «ةولطخ ةوطخ اهغصیو « طل ةظحم اهبكري « كلك رضاح
 . نآلا . . هللا نم لزنم باطخ هنأك هراکفأو

 . ۲١۷ : ةرقبلا ةروس ( ۲ ) . ٠٠١ : ةرقبلا ةروس ( )
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 هذه اًيعإو نوكي نأ نآرقلا ارقي وهو ملسملل ىغبني - تاذلاب عوضوملا اذه ىف - انهف

 . اهردق قح اهردقي نو « ةقيقحلا
 صقي ال هبطاخب نيح وهو . اهيف شيعي ىتلا هتظحل ینو « اًيصخش وه هبطاخب نآرقلا نإ
 ره هتصق هل صقي نإ « ةصاخلا مهتيرجت اوشاع يغ نيرخآ صاخشأ نع ةيبضام ةصق هل

 ! نيرخآ صاخشأ لالخ نم ةيصخشلا

 اهيعيل ‹ اًيصخش هل ةهجوم ىه باطحلا اهلمحي ىتلا تاهيجوتلا نإف مث نمو
 ىلع ىبرتیل یرخأ ةرابعبو . . اهاضتقمب هكولسو هراکفأو هرعاشم لکشیو « اه بیجتسیو
 . هللا قيرط ىلع هتاوطح مّرقيو اهئوض
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 . ريغنملا هملاع ىف همكحت ىتلا ةتباثلا هميق ملسملل نآرقلا لمحيو

 بناوجو ةتباث بناوج ىوتحت - ءاسنلا ةروس نع ثيدحلا ةمدقم ىف انفلسأ اك - ةايحلا نإ

 ال ةلصفم تاهيجوتو اًماكحأ ةتباثلا بناوجلل ةبسنلاب هللا باتك ىوح دقو . ةريغتم ىرخأ
 كرتو « ةتباث ةماع الوصأ ةريغتملا لئاسملل ةبسنلاب دروأ نيب . ريغنت نأ اه ىغبني الو « ريغتت
 لوصألا كلت راطإ ىف هتايم ةبسانملا ةيليصفتلا ماكحلألا طابنتسا ىف دهتجي نأ نمؤملا لقعلل
 . ةتباثلا ةماعلا

 تاداهتجاإو هقفلا بتك اههاجو . ماكحألل ضرعتن - اذه عيرسلا انضرع ىف انه انسلو

 ناك ىذلا ريغ اًعمتجم هجاوي ناك ليج لك ىف ملسملا نأ وه هيلإ اندصق ىذلا (نإو . ءاهقفلا

 - هتايح ىف ةرم لوأل - اًعمتجم هجاوي ةصاحخ ةفصب ليجلا اذه ىف هنکلو . هفالسأ هيف شیعی

 . مالسإلا عنص نم سيل
 شاع ىتلا تاعمتجملا لك نع موبلا هيف شيعي ىذلا عمتجملا ىف ارثك افالتخا دج هنإ

 ةايح ىن ثدحم نأ ىغبني ىذلا < هدحو ىوسلا ىعيبطلا ربغتلا ببسب ال « هفالسأ اهيف

 نع « اهلك ةيرشبلا جورخ نكلو « هلوح نم ىداملا نوكلا عم هاوق لعافت ةجيتن « ناسنإلا
 . مالسإلا مسا لمحت ىتلا تاعمتجملا اهيف ايب هللا جهنم نعو هللا قيرط

 نإ . نويروطتلا لوقي امك « اروطت » ألو اًيوس اومن اهلك تسيل رصاحملا ماعلا ىف لاوحلالاف
 نم یئک اھ تشو « ةیرشلا داسنإل تعض ةریرش تاطمطخ بس المعفا ةلمتفم یم

 . لادج الو ةضراعم الب اهوذخأي نأ مهيلع نإو ٦ ىمتح روطت ١ اإ سانلل ليقو دساغملا

 .“ ! مهقحستس روطتلا ةلجع نأب اهليبس ىن اوفقو مه نإ اودّذُهو

 )١( باتك _ تئش نإ رظنا ١ ةيرشبلا ةابح ىف ثابثلاو روطتلا » باتك وأ « نيرشعلا نرقلا ةيلهاج ٠ .
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 ىذلاو ‹« هيف شيعي ىذلا وه هعمتجم یف ههجاوي . . دري مل وأ دارأ ماعلا اذه هجاوي ملسملاو

 . هللا جهنمو هللا قيرط نع هتدعبأف هيلع تخط وأ نيرشعلا نرقلا ةيلهاج هتبذج

 ةقيرطب ( ريغتملا وأ ) روطتملا نيب قرفي نأ « ىروطتلا » ماعلا اذه ىف ملسملا فقومو

 . مالسإلاب اه ةقالع ال ةيلهاج بابسأب وأ ‹ ةلعتفم ةقيرطب ريغتملا نيبو «ةيوس
 ' باتكلا وه كلذ ىف هعج رمو

 يک ډڳ ډل

 . نيدلا اذم ةوعدلا جهنم هباتك ىف ملسملا دج اريح أو

 اذهف . (9 ۲ ةت ا ةظعولاو ةمكملاب كبر ليس ىلإ عدا ١ : ىلاعت هلوق طقف لصق ال

 اًنايب ةنيبم ىهو . . اهتيفيكو ةوعدلا عرضوم دصقأ ىنكلو . هدحو ةوعدلا بولسأ نيبي

 . باتكلا ىف احضاإو

 نم ربكألا عوضوملاو . . ةديقعلا عوضوم وه انيأر اك هلك نآرقلا ىف ربكألا عوضوملاف
 . ةيهولألا وه ةديقعلا تاعوضوم

 نم نيكرشملا ةهجاوم هببس سيل عضولا اذه نأ لبق نم باتكلا تاحفص ىلع انيب دقو

 ليجلا اذه نأ كلذك انيبو . ضزألا ىلع رشبلا ةايح ىف مئاد ببس وه نإ . ةريزحلا ىف برعلا
 ىف اهفرعي دعي ملف ةديقعلل همهف تدسفأ ةرثك شاوغ هتيشغ دق « نيملسملا ١ نم رضاحلا

 . هللا اهزنأ اك ةينارقلا اهتقيقح

 ةجاح ىف . ةيهولألا ةيضق ىفو ةديقعلا ىف ضيفتسم ثيدح ىلإ ةجاح ىف نذإ ليحل ا اذهف

 ىلإ مكاحتلا اهتمدقم ىو « هللا الإ هّلإ ال تايضتقم نايبو « هللا الإ هّلإ ال ینعم نایب ىلإ

 . هللا ةعيرش

 نم ةملسم األ < هللا الإ هّلِإ ال ىف ثيدحلا نع ىنغ ىف هنأ ليحل ا اذه نظي دقلو

 ىف ما نيبي مويلا « نوملسملا » هشيعي ىذلا عقاولا نكلو ! نايب ىلإ جاتحت ال ىتلا تاسما

 هلإ ال نولوقي مهنأل « نيملسملا نم قباس ليج ىأ اهيف عقي م « هللا لإ هّلإ ال ىنعمب ةلاهج

 ۰ هللا ةعيرش ريغ ةعيرشب اومكحي نأ اجرح مهسوفن ىف نودج ال مث مهاوفأب هللا الإ

 . باتكلا تاحفص ىف انب اک خیراتلا یف ردانو دیدج عون نم ةلاهج هذهر

 نوكرشي مہنأل هللا ةعيرش ىلإ نومكاحتي ال اوناك ةددعتم ةحلآب نونمؤي سانلا ناك نيحف

 . عابتالا یف كلذك هب نوکرشیف اًداقتعا هللاب

 )١( لحنلا ةروس (۲) . كاش الب ةئسلاو : ۵
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 مهسح ىف هلک اذه نأل هدحو هتعیرش ىلإ نومکاحتی اوراص دحاولا لاب سانلا نمآ نیحو
 . هللا الإ هّلإ ال تاییدب نم

 ذبنيو ةيلهاجلا عئارش ىلإ مكاحتي مث دحاولا للاب نمؤم هنإ لوقي ىذلا ليجلا اذه امأ

 ! خيراتلا ىف ردان وأ ديرف ليج وهف هللا ةعيرش
 . هللا الإ هّلِإ ال تايضتقمو هللا الإ هّلإ ال ىف ثیدحل ا ىلإ ةجاحلا دش ىف كلذ لجأ نم وهو

 موصلاو ةالصلا نع ثيدحلا لبق « تاذلاب ةيضقلا هذهب هعم ةوعدلا أدبن نأ ةجاحلا دش ىفو

 ! قالحألا مراكم نع ثيدحلا لبقو « جحلاو ةاكزلاو
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 ىف اًتكتسم اًنادجو تسيلو « ةركف تسيل قباسلا انضرع ىف انيأر اك ةديقعلا نإ مث

 مهتيبرت ىلإ جاتحن سانلا وعدن نيح انن كلذ ىلع بترتيو . كولسو ةيبرت ىه اهنإ . ريمضلا
 ىف ىقلت ةيرظن اًسورد ةلأسملا تسيلف . نيملسملا نم لوألا ليحلا نآرقلا نبر اك « ةديقعلاب
 . هللا ةعيرش ىلإ مكاحتلاو هللا الإ هّلإ ال ىنعم

 . هللا الإ هّلإ الب شيعي السم شنت ال اهدحو اهنكلو « كش الو ةبولطم سوردلاو

 ةاعدلا كولس ىفو « سانلا ةايح ىف ىعقاو كولس ىلإ لوحتت ىتح ةديقعلاب ةيبرتلا نم دبال

 . . سانلا لك لبق مهسفنأ
 . اهتياغ ىلإ لصتو اهتمزآ زاتجت نأ ىلع اهنيعيو ةوعدلا مدخب ىذلا جهنملا وه كلذو

 . هللا ةعيرش همكحت ملسم عمتج ءاشنإ ىه ةيميدبلا اهتياغو

 . قيفوتلا ىلو هللاو
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 Ose ةمدقم

 A ees یئدمو یکم ۔ نآرقلا
 PY es ةيكملا روسلا
 PY eseren هاب ناییإلا
 O reese رحآلا مويلاب ناميإلا
 ۸0 es شو هريخ ردقلاو . . نييبنلاو باتكلاو ةكئاللاب نايإلا
 N sss ءايبنألا صصق

 PY sees هللا الإ هلإ ال تایقالخأ

 EV uuu sesane rans ةيكملا روسلا نم جذأهن

 JOY icecream rns دعرلا ةروس

 NAN creer nn ناقل ةروس

 THY resana ns رطاف ةروس

 Yo esses نآرقلا ىف راركتلا ةرهاظ

 WY senena ىندملا دهعلا ىف نآرقلا

 TAV ceres ةرقبلا ةروس

 NN cess. ees نارمع لآ ةروس

 EF eens ءاسنلا ةروس

 OQ esses نآرقلا ًأرقن فيك
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 ةيناسنإلا سفنلا.ىف تاسارد

 ةلماك ةينوناق ةيعرش ىف

 بطق ديس ذاتسألا ةبثكم

 ةيمالسإ تاسارد # نآرقلا لالظ یف

 یمالسإ عمتجم وحن # نآرقلا ىف ةمايقلا دهاشم

 جاهنمو ةركف خيراثلا ىف $ نآرقلا ىف ىنفلا ريوصتلا

 ابرلا تايآ ريسفت # ةراضحلا تالكشمو مالسإلا

 ىروشلا ةروس ريسفت # هتاموقمو ىمالسإلا روصتلا صئاصخ

 نيدلا اذه لبقتسلا a ةايحلإ ىف رعاشلا ةمهم

 دوهيلا مم انتکرعم د نيدلا !ذه

 ةيلاسأرلاو مالسإلا ةكرعم # مالسإلاو ىم اعلا مالسلا

 مالسإلا ىف ةيعامتجالا ةلادعلا # قيرطلا ىف ماعم

 بطق لم ذاتسألا ةبتكم

 لوسرلا نم تٽاسبق #٭# مالسإلاو ةيدالا نيب ناسنإلا

 مالسإلا لوح تاهبش #٭ ىمالسإلا نفلا جهنم

 نيرشعلا نرقلا ةيلهاج # ( لوألا ءزحلا ) ةيمالسإلا ةيبرتلا حهنم

 ةينأرف تاسارد # (ىناثلا ءزجلا ) ةيمالسإلا ةيبرتلا جهنم

 ىمالسإلا خيراتلا بتكن فيك ٭ عمتجملاو سفنلا ىف

 مالسإلاو نوقرشتسملا # ةيرشبلا ةايح ىف تابئلاو روطتلا



 ةيمالسأالا -_ةورشلاراد بتک نم

 رسيملا رسفملا قورشلا فحصم

 ىرطلا مامإلا ريسفت رصتخ

 ريسافتلا ةمقو فحاصلا ةفحت
 ءازجألا ضعبل ةلصفنم تاعبطو ةفلتخ ماجحأ ىف

 توتلش دومح ربكألا مامإلا

 ةعيرشو ةديقع مالسإلا
 توتلش دوم ربكألا مامإلا

 ىراتفلا
 توتلش دومح ربكألا مامإلا

 مالسإلا تاهیجوت نم
 توتلش دومع ربكألا مامإلا

 ميركلا نآرقلا ىلإ

 رشعلااياصولا

 توتلش دوم ربكألا مامإلا

 داصتقالا ماع ى ملسملا

 ىبن نب كلام ذاتسألا

 هللا ءایبنآ

 تجہ دحأذاثسألا

 ةيئاسنإلا ىبن

 نيسح دمحأ ذاتسألا

 ةينابهر ال ةينابر
 ىودنلا ىنسحلا ىلع نسحلا وبأ

 عبسلا تاءارقلا ىف ةجحلا
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 لاو لقعلا نيب ىمالسإلا ركفلا
 مركم ماس لاعلا دبع روتكدلا

 ةع سماخلا نرقلا فراشم ىلع

 ريزولا ىلع نب ميهاربإ ذاتسألا
 ةدلاخلاةلاسرلا

 مازع نمرلا دبع ذاتسألا

 ایبن الوسر دمحم

 لفون قازرلا دبع ذاتسألا

 لکاشمالب نوملسم
 لفون قازرلا دبع ذاتسألا

 قرطلا قرتفم ىف مالسإلا
 ةورع دمحأ روتكدلا

 ىمالسإلا هقفلا ىف ةبوقعلا
 یسلہ یحتف دمہ أ روتکدلا

 ذدلا ةيرظن نم ةعيرشلا فقوم
 ىسلہب یحتف دما روتکدلا

 . ىمالسإلا هقفلا ىئ مئارجلا

 ىسنہ یحتف دہحأ روتکدلا

 يمالسإلا ىئانجلا هقفلا لخدم
 ىسنہ یحتف دم أ ررتکدلا

 ىمالسإلا هقفلا ف صاصقلا

 یسنئہب یحتف دما روتکدلا

 ةيمالسإلا ةعيرشلا ىف ةيدلا
 ىسنہم یحتف دم روتکدلا

 جارعم او ءارسإلا
 ىوارعشلا وتم خيشلا ةليضف



 ردقلاو ءاضقلا

 ىوارعشلا ىلوتم خيشلا ةليضف

 ةيمالسإ اياضق

 ىوارعشلا وتم خيشلا ةليضف

 نآرقلا ىف ىنفلا ريبعتلا
 نيمأ خيشلا ىركب روتكدلا
 ىوبنلا ثيدحلا بد

 نيمأ خيشلا ىركب روتكدلا

 نيدحلملاو نييداملا ةهجاوم ىف مالسإلا

 بيطخلا ميركلا دبع ذاتسألا

 نارقلا فدوهيلا
 بيطخلا ميركلا دبع ذاتسألا

 هللا ماي

 بيطخلا ميركلا دبع ذاتسألا

 یفکونوملسم
 بيطخلا ميركلا دبع ذاتسألا

 ةيباهولاةرعدلا

 بيطخلا ميركلا دبع ذاتسألا

 نيدو بدأ -نولوألا لاق

 ىندملا فيض وبأ ديسلا ذاتسألا

 بر اپ لاق
 ىندملا فيض وبأ ديسلا ذاتسألا

 قحا نامیإلا
 ةشيرج ىلع راشتسملا
 ىنسحل ا هللا ءامسأ لوح ديدجلا

 ديعس ىنخملا دبع ذاثسألا

 مايصلا ىف عونمملاو زئاجلا
 ٤ نعطل إ ميظعلا دبع روثتكدلا

 ةعبرألا بهاذملا ءوض ىف ةرمعلاو جحلا كسانم

 ىنعطلا ميظعلا دبع روتكدلا

 بحللا دلرلا اأ

 ىازغلا مامإلا

 نيدلا ىف باذألا

 ىازخلا مامإلا

 رشعلا اياصولا حرش

 انبلا نسح ماما
 ناطلسلاو نارقلا

 ىديوه ىمهف ذاتسلا

 جارعم او ءارسإلا ايافخ

 ىديوه ىمهنف ذاتسألا
 بيطخل ا دادعإو ةباطخلا

 ىيلش ليلجلا دبع روتكدلا
 نآرقلا خيرأت

 ىرايبألا ميهاربإ ذاتسألا
 ةدروتسملا ىدابلاو مالسإلا

 رمنلا معنملا دبع روتكدلا
 1/۹ مالسإلا مالعأ ةلسلس

 “ / ١ تيبلا لهأ ةلسلس

 تايضايرلا ىف نيملسملا ءاملع ماهسإ
 عافدلا هلل | دبع ىلع روتكدلا فيلات

 ىیقوش لالج روتكدلا ییلعتو بیرعت

 ديسلا زيزعلا دبع روتكدلآ ةعجارم
 ىمالسإلا هقفلا ىف هرثأو ثارتلاو ةنسلا ىف دحاولا رخلا

 اتهم داشر ريهس ةروتكدلا

 قرشلا ىف ةميدقلا نايدألا
 یبلش فوؤر روتکد
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